
 

   
 

 
Dia 14 de Abril de 2019 

 

Líder: essa é pra você! Soberania absoluta 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“A absoluta soberania e justiça de Deus no que diz respeito à salvação e à condenação é aquilo de que 

minha mente parece descansar segura, muito mais do que qualquer coisa que eu vejo com os olhos. [...] Eu 

tenho não somente uma convicção, mas uma convicção prazerosa. Muitas vezes, esta doutrina tem-se 

mostrado excedentemente agradável, esplendorosa e doce. Soberania absoluta é o que eu gosto de atribuir 

a Deus.” 

(Jonathan Edwards) 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Acampa Amazônia: Viagem missionária que acontece anualmente, de 12 a 22 de maio, para atender 

crianças ribeirinhas. Precisamos de recursos para nos ajudar na viagem. Contato: 

amazonia@pibcuritiba.org.br ou pastor Toninho (Aconselhamento).  

Criativos - Ajudando o seu ministério: A proposta do Criativos.org.br é facilitar o acesso a recursos de 

comunicação e propaganda como artes gráficas, vídeos, fotos, planilhas, apresentações, projetos e até 

mesmo softwares para igrejas e ministérios centrados na Bíblia. Conheça! 

Congresso de Mulheres 2019 - Fé Sem Limites: De 24 a 26 de maio, na Fazzenda Park - Gaspar/SC. 

Contato: congressodemulheres@pibcuritiba.org.br | (41) 3091-4327 

Casas de Paz: Pergunte na célula se alguém já está participando da campanha Casas de Paz e 

compartilhem os testemunhos. Incentive aqueles que ainda não estão participando a se cadastrarem como 

Mensageiros da Paz e a também as Casas de Paz. 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! Contando uma história 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dinâmica: Reúna todos os participantes em um círculo. Entregue para cada participante um papel contendo 

uma palavra, exemplo: para um, um papel escrito “casa”; para outro, outro papel escrito “carro”; e assim por 

diante, “abacaxi”; “amarelo”; etc. Em seguida explique aos mesmos que: “iremos contar uma história” 

começando pelo líder e dando sequência com os participantes. Líder inicia: “Eu comprei uma “CASA” por 

“x” reais e o próximo deve dar continuidade “...e na garagem dessa casa já havia um “CARRO”. O seguinte 

continua: “...achei que havia feito um bom negócio, mas na realidade comprei um “ABACAXI”. Assim, a 

história continua até terminar as palavras distribuídas. No final o líder poderá ler como ficou a história, caso 

consiga escrever no decorrer da dinâmica.  

Aplicação: Juntos como Corpo de Cristo podemos construir e mudar a história de nossa casa, bairro, 

cidade, estado e nação. 

mailto:amazonia@pibcuritiba.org.br
http://criativos.org.br/
mailto:congressodemulheres@pibcuritiba.org.br
https://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz/
http://eventos.pibcuritiba.org.br/


 

   
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abra Os Olhos do Meu Coração (Open The Eyes Of My Heart) – David Quinlan 

Em Tua Presença – Nívea Soares 

Para Onde Eu Irei? – Morada 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abra a Porta para Jesus | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Apocalipse 3.20 

Estamos em meio a uma campanha com o tema Casa de Paz. Estamos orando para que a paz do Senhor 

habite nas casas que nos recebem e permitem que busquemos Jesus e a sua benção ali. Mas muitas vezes 

não entendemos por que a paz do Senhor não habita na nossa casa, especialmente quando somos cristãos 

e tememos a Deus. Este texto vai nos ajudar a compreender por que isto ocorre. 

1) Vocês são indiferentes (3.15-16): Jesus compara os cristãos indiferentes à água morna, que gera enjoo. 

Eles não são frios ao ponto de estarem gelados, mortos espiritualmente, e nem são quentes ao ponto de 

estarem ardendo, cheios do Espírito Santo. Lembrando que as cartas do Apocalipse foram escritas para 

igrejas. 

Quais as características de um cristão morno? 

Por que Jesus condena a indiferença cristã? 

2) Vocês são orgulhosos (3.17-18): A cidade de Laodiceia, onde se encontrava a igreja para a qual a carta 

foi escrita, era muito rica e os seus moradores se orgulhavam disso. Eles confiavam que essa riqueza lhes 

traria paz e tranquilidade, mas o orgulho trouxe a altivez e os tornou pessoas de dura cerviz. No entanto, 

para Deus eles eram infelizes e miseráveis, e estavam pobres, cegos e nus. A solução para esse estado era 

buscar em Jesus aquilo que realmente tinha valor. 

O que significa ser rico, mas para Deus ser pobre? 

Quais são as coisas que realmente tem valor para Deus? 

3) Eu os repreendo porque os amo (3.19): Como um pai ou uma mãe que ama seus filhos, Deus também 

precisa nos repreender e disciplinar, pois somos seus filhos. Às vezes, a paz do Senhor não está em nós 

para que possamos perceber que o caminho em que estamos é perigoso. 

Cite alguns casos da repreensão de Deus na Bíblia. 

O que devemos fazer quando Deus nos repreende? 

4) Eu os convido a um novo nível de comunhão (3.20): O final desta carta é um grande convite. Jesus 

está a porta da sua casa e bate; ele vai ao seu encontro; ele toma a iniciativa. Mas compete a você abrir ou 

fechar a porta. Se você abrir a porta, Jesus vai ficar com você. Ele deseja se relacionar com você e 

desenvolver uma intimidade poderosa, de onde fluirá a verdadeira riqueza e a real percepção da vida. 

Você já abriu a porta do seu coração para Jesus? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você está se sentindo um pouco morno? Você já é um Mensageiro da Paz na campanha Casas de Paz? 

Que tal convidar um amigo e esquentar um pouco esse espírito? 

 

 

https://youtu.be/0UWvytsDEng
https://youtu.be/qc7KClTd4a4
https://youtu.be/0RjojWKqsFY
https://my.bible.com/bible/1840/REV.3.20
https://my.bible.com/bible/1840/REV.3.15-16
https://my.bible.com/bible/1840/REV.3.17-18
https://my.bible.com/bible/1840/REV.3.19
https://my.bible.com/bible/1840/REV.3.20


 

   
 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, obrigado pela tua Palavra! Obrigado porque a tua mensagem nos mantém alertas. Obrigado pelo teu 

amor que nos repreende quando precisamos. Pai, não permita que a indiferença nos afaste dos teus 

propósitos e nos ajuda a fazer a diferença nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém! 

 


