
 

   
 

 
Dia 07 de Abril de 2019 

 

Líder: essa é pra você! Foi Deus, não nós, quem fez a escolha 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para 

que ninguém se glorie” (Efésios 2.8-9). 

 

A fé salvífica não é uma decisão que tomamos em nosso coração, e sim um presente dado por Deus.  
Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, provavelmente lhe pareceu que aquela 

tinha sido uma decisão sua e que você, entre outras escolhas, estava escolhendo Deus. Entretanto, o fato 

é que Deus já havia escolhido você antes da fundação do mundo (Efésios 1.4). Sua conversão foi feita por 

Deus e só ele merece crédito por ela.  
Logo, nós, cristãos, não temos de nos gloriar, pois nossa conversão é expressão da graça de Deus, não de 

alguma bondade ou boa escolha que fizemos. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Casas de Paz: O desejo da igreja é que cada lar possa reunir pessoas em oração para viver o amor de 

Deus, de onde provém a verdadeira paz. Faça parte desse movimento! Mais informações no link.  

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

Quebrando o Iceberg! Stop 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Canetas; papéis com quatro colunas: Nome | CEP | Comida | Meu Deus é 

Desenvolvimento: Você se lembra da brincadeira Stop? Então, esse quebra-gelo tem como objetivo ser 

uma forma rápida de brincar. A escolha da letra deverá ser conforme a primeira letra de cada pessoa, 

começando com o líder e indo de pessoa a pessoa até voltar ao líder. Para não ser muito longo, o tempo 

sempre deve ser de 30 segundos em cada rodada. Se quiser deixar mais interessante, compre um prêmio 

(pode ser um livro, uma caixa de bombom...) e dê para a pessoa que fez mais pontos. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Infinitamente Mais – Fernandinho 

Casa do Pão – Heloisa Rosa 

Aclame Ao Senhor (Shoutt to The Lord) – Luciana Debortoli 

 

https://my.bible.com/bible/1608/EPH.1.4
https://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz/
http://eventos.pibcuritiba.org.br/
https://youtu.be/HYDxByvsiLc
https://youtu.be/msiHwR6nQ5c
https://youtu.be/KPfN094Ay4I


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bênçãos da Justificação em Cristo Jesus | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Romanos 5.1-11 

Iniciamos a campanha Casas de Paz para levarmos a paz do Senhor para as famílias de nossa cidade. Mas 

o que significa esta paz? O texto de Romanos alerta sobre o nosso pecado e a necessidade que temos de 

ser justificados por meio de Jesus; e essa justificação ocorre somente através da fé, pela qual podemos nos 

apropriar do que Jesus fez por nós na cruz e voltar a ter intimidade com Deus. Vamos refletir sobre algumas 

bênçãos da justificação: 

1) Paz com Deus (v. 1): Deus não apenas teve misericórdia de nós (nos perdoando), mas também abriu as 

portas do céu de forma abundante, pois alcança a nossa vida e também das pessoas que estão próximas 

de nós. Mesmo sendo pecadores, não podemos nos acostumar com o pecado, pois a perspectiva de Deus 

em relação ao pecado é séria (Romanos 1.18, 32; 2.5-6; 3.10-12, 23). O pecado cria um abismo entre nós 

e Deus, mas ele por seu amor fez o plano perfeito para nos trazer absolvição e justificação através de Jesus. 

A justificação não é algo que fazemos por nossa conta ou por ações e sim que Jesus fez por nós na cruz. 

Portanto, paz com Deus é a queda do muro que nos separava de Deus, é o retorno à intimidade com Deus, 

que se dá pelo a) Reconhecimento de que somos pecadores e precisamos clamar a Deus por 

misericórdia e b) que o único que pode mudar essa situação é Jesus. 

2) Vida na Graça (vv. 1-2): Graça na Bíblia tem vários significados: favor imerecido, dons espirituais que 

começam a agir em nós após reconhecermos Jesus como nosso Salvador, milagres de Deus em nossa 

vida, entre vários outros. Viver na graça de Deus é viver uma vida abundante, por termos a paz com Deus.   

Compartilhe alguma graça que Deus derramou sobre sua vida. 

3) Expectativa da glória eterna (vv. 1-2): A paz com Deus tem a ver com o nosso passado, influencia 

nosso presente nos dando uma vida abundante, mas principalmente prepara nosso futuro, nos fazendo ter 

a certeza da glória eterna com Deus, pois a justificação por Jesus nos dá essa certeza da vida eterna e tira 

o temor do futuro e da morte, por vivermos numa santa expectativa (Jo 14:1-3), (Lc 12:32), (Ap 7:17), (Ap 

21:3-4).   

Como podemos ajudar mais pessoas a viver a expectativa da vida eterna com Deus? 

4) Alegria no sofrimento (vv. 3-5): A paz com Deus nos permite uma vida em paz (Jo 16:33), pois nem 

mesmo nossas aflições estão fora do controle de Deus, podemos nos alegrar na dor porque confiamos que 

Deus usa mesmo o que nos machuca para o nosso bem (Rm 8.28). Quando nossa vida está nas mãos de 

Deus, sabemos que ele tem o controle de tudo. Nas tribulações Deus forja em nós: 

a) Perseverança: Paciência que triunfa 

b) Caráter aprovado: Nas tribulações, consolidamos nossa fé e recebemos marcas que não se apagam do 

amor de Deus. 

Quais ferramentas podemos usar para fortalecer nossa fé na tribulação? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aproveite a campanha Casas de Paz que está acontecendo na nossa igreja para demonstrar amor e levar 

a paz de Deus aos lares da nossa cidade através da oração. Participe! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nossa oração é para que Deus possa nos fortalecer em fé e que possamos a cada dia viver uma entrega 

racional ao nosso amado Deus, experimentando uma vida de paz com ele. 

https://my.bible.com/bible/129/ROM.5.1-11
https://my.bible.com/bible/129/ROM.5.1
https://my.bible.com/bible/1608/ROM.1.18,32
https://my.bible.com/bible/1608/ROM.2.5-6
https://my.bible.com/bible/1608/ROM.3.10-12,23
https://my.bible.com/bible/129/ROM.5.1-2
https://my.bible.com/bible/129/ROM.5.1-2
https://my.bible.com/bible/129/ROM.5.3-5


 

   
 

 


