
 

   
 

 
Dia 21 de Abril de 2019 

 

Líder: essa é pra você! Um lembrete no calendário 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois este, na carne, condenou o pecado. 

A dívida que era contra nós foi completamente cancelada através da morte do Filho de Deus na cruz do 

Calvário. Recebemos paz por meio do castigo colocado sobre o Senhor.  

A Páscoa precisa ser uma lembrança do nosso calendário de algo que devemos celebrar todos os dias: O 

nosso General triunfou gloriosamente sobre nossos inimigos. Não há tribulação, nem angústia, nem 

perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, não existe morte, nem vida, nem anjos, nem 

principados, nada do presente, nada no futuro, nada lá em cima ou lá embaixo que seja capaz de nos separar 

do amor de Deus, que é nosso por Cristo Jesus. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

The Way Camp – English Service Camp: De 17 a 19 de maio, na Chácara da PIB em Mandirituba. Mais 

informações com a Letícia pelo telefone: (41) 98408-0657  

Casas de Paz: Compartilhem experiências que estão vivendo durante a campanha. Troquem ideias, contem 

testemunhos sobre o que Deus está fazendo nas casas. Mais informações sobre a campanha Casas de Paz 

no link.  

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

Quebrando o Iceberg! Se conhecendo mais 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Separe o grupo em pares (caso o número de participantes seja ímpar o líder deve fazer par com alguém); 

dê 5 minutos para que eles se façam perguntas sobre coisas que não sabem um sobre o outro. Terminado 

o tempo cada um comentará sobre informações interessantes que extraíram de sua dupla.  

Dicas de perguntas: Qual motivo de frequentar a célula? Por que mora nessa cidade? Para qual time torce? 

Qual a coisa que mais te deixa feliz ou a que mais te deixa triste? Qual o seu maior sonho? Qual sua maior 

conquista? Como conheceu a Cristo? O que mais gosta de fazer? Qual o seu talento? Como/Onde gostaria 

de estar daqui 5 anos? Conte-me algo sobre sua família. Conte-me uma história engraçada ou situação 

inusitada (mico) que você viveu. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

És Mais Forte (Stronger) – Diante do Trono 

Quero Agradecer – André Valadão 

Somente Há Um Deus Assim – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

https://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz/
http://eventos.pibcuritiba.org.br/
https://youtu.be/NB6ogh8SGiQ
https://youtu.be/UGGAwiJm4C4
https://youtu.be/A2UQG8iMDaM


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Testemunhas da Ressurreição | Pr. Michel Piragine | Mateus 28.6 

Neste final de semana celebramos a páscoa. A Palavra de Deus nos mostra que é uma celebração de vitória 

de Cristo sobre a morte e o renascimento da esperança em muitos corações. Ele vive! Hoje veremos, através 

das perspectivas de alguns encontros, como Cristo se revela a nós. Quem foram as testemunhas da 

ressurreição de Cristo? 

Como foi o seu tempo de celebração da páscoa? 

1) O anjo (Mateus 28.2): O anjo contou o que já havia sido anunciado no céu. A morte e a ressurreição 

eram o cumprimento de uma promessa. Sua semelhança era como um relâmpago causando um grande 

abalo na terra. Sem dúvida, esta ilustração nos revela que a mensagem era o poder de Deus para vencer.  

Você poderia compartilhar como a mensagem da ressurreição de Jesus impactou sua vida? 

2) Maria (João 20.14-18): O segundo encontro foi com Maria. Logo cedo ela foi onde o corpo de Jesus havia 

sido colocado. Não encontrando o corpo, ficou desesperada e perguntou a um homem que pensou ser um 

jardineiro (seus olhos ainda não haviam contemplado a presença dele) onde haviam colocado o corpo de 

Cristo. O Senhor a chama pelo seu nome e os seus olhos são abertos. Ela pode contemplar o Cristo 

vencedor que nem a morte pode detê-lo.  

Pra você, o que é cegueira espiritual? 

3) Discípulos no caminho de Emaús (Lucas 24.13-25): Dois discípulos estavam caminhando de 

Jerusalém para uma aldeia chamada de Emaús. Eles estavam muito tristes com a crucificação e sem 

esperança. A tristeza era tamanha que não puderam perceber que Cristo estava ali, caminhando com eles. 

Jesus se importa com o nosso sofrimento, ele enxerga as nossas dores e as decepções que passamos. Ele 

se importa com você! 

Como você tem percebido o cuidado do Senhor sobre a sua vida? 

E você, já teve um encontro com Cristo? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O retiro espiritual costuma ser um marco na vida de um recém-convertido. Muitos conseguem ter um 

encontro verdadeiro com Cristo nestes momentos. Que tal a célula contribuir e enviar para um dos retiros 

da igreja um participante da célula ou algum conhecido por quem você tem orado? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai querido, o teu sacrifício foi tão grande naquela cruz e sabemos que foi por amor. Não nos deixe esquecer 

que pertencemos a um Deus fiel que cumpre o que promete, permanece vivo e reina! Que o teu amor e a 

tua mensagem alcancem corações sedentos por ti. Usa-nos para levar esta mensagem por onde passarmos. 

Amém! 

https://youtu.be/24iEHo4q0N0?t=3494
https://my.bible.com/bible/1608/MAT.28.6
https://my.bible.com/bible/1608/MAT.28.2
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.20.14-18
https://my.bible.com/bible/1608/LUK.24.13-25


 

   
 

 


