
 
Dia 11 de Março de 2019 

 Líder: essa é pra você! As lutas também terminam 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“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). 

 

O ouro passa pelo fogo, mas o fogo não é o seu fim. Deus nos permite provações, não para nos ferir, e sim 

para nos purificar. E assim como o ouro sai da fornalha mais limpo, você, após as provações, se permanecer 

fiel, brilhará mais a luz de Cristo. As lutas vêm, mas elas também vão. A batalha começa e também termina. 

A tentação acontece, e logo passa. 

Persevere no Senhor. Não desista. Em breve, o vento levará a tempestade, e o mar voltará à tranquilidade. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Casa de Paz: Estamos iniciando uma nova estratégia para compartilharmos a paz e o amor de Jesus aos 

outros. Certamente você conhece alguém que está sem paz, que precisa de oração e gostaria de receber 

uma visita. Convidamos você para fazer parte dessa jornada e se inscrevendo para ser um mensageiro de 

paz em cada casa. Se cadastre como mensageiro (a) da paz pelo link. 

PIB fora da PIB: Seja voluntário em uma congregação! Inscrições pelo link. 

 

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

eventos.pibcuritiba.org.br    

 

Quebrando o Iceberg! A Ovelha Perdida 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entregue um papel com o nome de um animal para cada participante, de modo que, ao final, formem vários 

grupos de animais. Ninguém pode ver o nome do animal que o amigo sorteou. Prepare somente um papel 

com o nome PASTOR e somente um com o nome OVELHA.  

Após o sorteio, todos devem caminhar pela sala imitando o seu animal e formar grupos com os animais que 

são da mesma espécie. Ninguém pode falar o nome do seu animal, deve apenas imitá-lo. O pastor deverá 

encontrar a sua ovelha perdida entre todos os outros animais.  

Após a dinâmica, reflitam: O que sentiram? Como a ovelha se sentiu sozinha, esperando que o pastor a 

encontrasse? E o pastor, como se sentiu procurando sua ovelha em meio a tantos animais? Jesus já nos 

contou a história da alegria de um Pastor que encontrou a sua ovelha que estava perdida. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tão Profundo (Furious) – Vineyard (e Juliano Son) 

Oh, Quão Lindo Esse Nome é (What a Beautiful Name) – Ana Nóbrega 

Lugar Secreto – Gabriela Rocha 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYUljHe9pBuj7wYSeHjxqXu2unfLhob0dIdoPE77u7AiSM1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjnwgdDc1JIcznywuOV5g_L5vRkqejEg2SUZTQS7aAhfaEEA/viewform
https://youtu.be/zOc855DIZyk
https://youtu.be/mTPgy4VuXyo
https://youtu.be/YnrN0o0lubM


 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Em Busca da Ovelha Perdida | Pr. Marcílio de Oliveira | Lucas 15.1-7 

Em Lucas 15, os fariseus criticam Jesus por estar com pecadores. Pacientemente e com o propósito de 

tratar o coração de cada pessoa, o Senhor traz um novo ensino à multidão.  Ele conta três parábolas: a da 

ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho pródigo. Tudo isso para mostrar as razões pelas quais ele 

se envolve com as pessoas e porque devemos fazer o mesmo hoje. O motivo pelo qual devemos ser 

mensageiros da paz e nos envolvermos com pessoas é porque Jesus quer: 

1) Buscar os perdidos (v. 4): Jesus vê os pecadores como perdidos e quer que assim os vejamos também. 

Um pastor conhece as suas ovelhas, e vai socorrer as que se perdem. O ser humano, assim como as 

ovelhas, é errante pela vida, tem a tendência de se afastar do pastor e do rebanho. Deus quer nos usar 

como aqueles que correm atrás do rebanho do Senhor. 

Com base no que refletimos, por que esse ensinamento é importante? 

2) Cuidar e restaurar os feridos (v. 5): Jesus e os fariseus sabiam que uma ovelha não consegue cuidar 

de si mesma. Ela não sabe morder, correr, se alimentar sozinha, se defender dos predadores e a sua lã 

pode enroscar em arbustos e prendê-la. Com isso, o Senhor apresenta a segunda razão pela qual ele se 

envolve com as pessoas: uma vez encontradas, elas precisam ser cuidadas. 

Quem do seu convívio precisa de cuidado? 

O que você pode fazer para colocar este ensinamento em prática? 

3) Celebrar a alegria do achado (v. 6): Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para resgatar as 

pessoas da morte do inferno e levá-las a Deus. Ele quer dar vida e vida plena a cada ovelha perdida (João 

3.16 e 1.12). Deus celebra o resgate de nossas vidas. Ele se alegra com o retorno de seus filhos perdidos 

para o lar – João 15 (parábola do filho pródigo). Quando um pecador se arrepende, há festa no céu.  

Na sua opinião, por que há festa no céu quando um pecador se arrepende? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O desafio desta semana é para os líderes de célula. Se há pessoas afastadas do pequeno grupo, vá at rás 

delas e cuide delas. A sua missão como facilitador é cuidar da parte do rebanho que frequenta a sua casa. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, que possamos ter humildade e reconhecer que todos somos pecadores e necessitamos de sua 

graça em nossas vidas. Que possamos ver o nosso próximo como um filho perdido do Senhor, como aquele 

que o Senhor quer resgatar. Nos capacita em amor e paciência com o próximo. Em Cristo, amém! 

 

https://youtu.be/UAX9Ps18YrI?t=2660
https://my.bible.com/pt/bible/211/LUK.15.1-7.NTLH
https://my.bible.com/pt/bible/211/LUK.15.4.NTLH
https://my.bible.com/pt/bible/211/LUK.15.5.NTLH
https://my.bible.com/pt/bible/211/LUK.15.6.NTLH
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.3.16
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.1.12

