
 
Dia 3 de Março de 2019 

 Líder: essa é pra você! A tentação vem acompanhada de livramento 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados 

além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que 

a possais suportar” (1 Coríntios 10.13). 

 

Ao ser tentado, jamais diga: “É mais forte do que eu.” Tal declaração não poderia estar mais longe da  

verdade. Deus nos garante que nada vem para nos provar que seja mais forte do que a capacidade que 

temos de ser aprovados. E ainda mais: Deus nos assegura que, junto com a tentação, vem também o 

livramento, para que possamos vencer a batalha. 

Não olhe para a prova como demasiadamente difícil, olhe para o seu Deus, que totalmente bom. Ele jamais 

desampara os que são dele, e sempre está conosco, fortalecendo-nos durante a guerra. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula:   

  

Retiro Vida Vitoriosa: É tempo de repensar. Vem aí mais um Retiro Vida Vitoriosa. Você pode realizar sua 

inscrição nos stands após os cultos de domingo ou pelo site. O custo do retiro é R$ 200 reais. 

 

Festa da Cristolândia - 1º ano: Principal atração: Churrasco Fogo de Chão para 1.000 pessoas. Teremos 

atividades para crianças, futebol, bocha, música, barracas, entre outras. Ingressos à venda na PIB após os 

cultos de domingo e durante a semana no escritório da Cristolândia. Venda também na livraria. Será dia 30 

de março, das 10h às 17h, na chácara da PIB. 

 

Quer ficar atualizado sobre os eventos da Primeira Igreja Batista de Curitiba? Acompanhe em: 

eventos.pibcuritiba.org.br   

 

Quebrando o Iceberg! Quem é o meu desenho? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Materiais: Papel A4 e lápis. 

Dinâmica: Peça para cada um pensar num personagem bíblico [exceto Jesus] que gostem bastante. Depois 

disso, diga a todos para, com um desenho, representar este personagem bíblico. A brincadeira será tentar 

adivinhar qual é o personagem representado pelos desenhos. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Só Tu és Santo – Morada 

Deus Está Perto de Nós (God Is With Us Now) – Diante do Trono 

Poderoso de Jacó – Central de Adoradores 

 

http://bit.ly/vvpib2019mar
https://youtu.be/Kh14SNPaHco
https://youtu.be/Uwwfzb920Pk
https://youtu.be/mLs-DN427f8


O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fazendo as Pazes com o Anonimato | Pr. Lucas Zub Dutra | Lucas 19.28-40 

O nosso Senhor está procurando trabalhadores para a sua obra. Homens e mulheres dispostos a abrir mão 

de tudo, inclusive da sua glória, para dedicar a vida a Deus. Porém, nós, em nosso íntimo, desejamos o 

reconhecimento, os elogios, o louvor dos homens, e não é assim que o Senhor quer que sirvamos a ele. 

Devemos direcionar todos os elogios a ele. Este era um problema entre os discípulos (cf. Marcos 9.33-37, 

10.35-45). E Jesus faz testes para provar nossa humildade:   

1) O teste da disponibilidade (v. 29): Apesar da história sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém 

estar registrada nos quatro evangelhos, nenhum deles cita o nome dos dois discípulos que foram pegar o 

jumentinho para Jesus. Esses dois discípulos estavam próximos a Jesus, e foram enviados para uma 

missão. E eles se mostraram disponíveis para fazer o que o Senhor lhes pediu. Em lugar do conforto de 

permanecer junto ao Senhor e aos demais, simplesmente recebendo, eles se levantaram e obedeceram a 

ordem de Jesus. 

Nós estamos disponíveis a Deus para fazer algo que não traz louvor para nós? Como descobrimos 

isso? 

2) O teste da estratégia (v. 30-31): Jesus deu orientações a seus discípulos, e eles as seguiram à risca. 

Na cultura judaica, o jumentinho era montaria de um rei, porém, na romana (a qual predominava na época), 

os reis montavam em cavalos. Talvez esses dois seguidores de Cristo poderiam ter pensado em pegar um 

cavalo no lugar do jumentinho. Eles alterariam o plano de Jesus tentando melhorá-lo (aos seus próprios 

olhos), mas descumprindo a vontade do Senhor. Todavia, eles não fizeram isso e obedeceram fielmente a 

Jesus. 

Você já recebeu orientações específicas de Deus e pensou em alterá-las? Compartilhe como foi. 

Por que precisamos seguir as orientações de Deus à risca? 

3) O teste do reconhecimento (v. 35-36): O manto, na Bíblia, representa a glória, a autoridade de alguém. 

Quando aqueles discípulos tiraram o manto que tinham em seus ombros e o colocaram sobre o jumentinho 

no qual Jesus montaria, eles estavam honrando o Senhor e, com esse ato, declarando que Jesus era 

autoridade sobre suas vidas.  

Como reconhecemos Jesus como autoridade em nossas vidas? 

Você tem lançado seu manto diante de Jesus? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A palavra desta semana é anonimato. Nós não sabemos quem eram esses dois discípulos, e nem 

precisamos saber. Faça o bem, ame alguém sem se revelar. Ajude, doe, contribua, e o faça sem buscar 

reconhecimento para si, a fim de que isso seja para a glória de Deus.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meu Pai, tu és tão humilde. Há milhões, e milhões, e milhões de coisas que tu fizeste e fazes a nós que não 

sabemos. Tu nos amas de formas que não conseguimos imaginar. Faz de nós pessoas humildes, e em 

anonimato, cumpramos o teu chamado para nossas vidas, sem buscar louvor para nós, mas somente para 

ti; rejeitando toda glória pessoal, e dedicando nossa vida integralmente para glorificar a ti, quer comendo, 

bebendo ou fazendo outra coisa qualquer. Em nome de Jesus, oramos. Amém! 

https://youtu.be/ueeen_Z1uGM?t=3018
https://my.bible.com/bible/129/LUK.19.28-40
https://my.bible.com/bible/1608/MRK.9.33-37
https://my.bible.com/bible/1608/MRK.10.35-45
https://my.bible.com/bible/129/LUK.19.29
https://my.bible.com/bible/129/LUK.19.30-31
https://my.bible.com/bible/129/LUK.19.35-36

