
 

   
 

 
Dia 28 de Abril de 2019 

 

Líder: essa é pra você! Sou grato a Deus pela vida de vocês 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós…” (Filipenses 1.3). 

Você já agradeceu pela sua família? Já rendeu graças ao Senhor pela pessoa que está ao seu lado? Já 

dedicou ações de graças pelos amigos e irmãos que caminham com você? Já disse como você é grato a 

Deus por ter uma família eterna, a igreja? Já falou ‘Muito obrigado’ por Jesus Cristo? 

Paulo amava os filipenses. Seu carinho está demonstrado em toda a carta escrita à igreja de Filipos. E ele 

agradecia constantemente a Deus pela vida deles. Façamos o mesmo! Afinal, temos sido muito abençoados 

com pessoas maravilhosas ao nosso redor. 

Obrigado, Deus, pela minha família! Obrigado, Deus, pelo amor da minha vida! Obrigado, Deus, pelos meus 

irmãos! Obrigado, Deus, pela PIB e pela Noiva espalhada pelo mundo! Muito obrigado, Deus, por Jesus 

Cristo!  

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Avalanche 2019: Não fique de fora desse culto! Dia 11 de maio, às 19h30.   

The Way Camp - English Ministry Camp: Pratique seu inglês e faça novos amigos no acampamento do 

Ministério de Inglês. Dias 17, 18 e 19 de maio. Mais informações nos stands após os cultos.   

Marcha para Jesus – 25 anos: Jesus é a Esperança. Concentração dia 18 de maio, na Praça Santos 

Andrade, às 9h. Chegada: Centro Cívico (Praça Nsa. Sra. de Salete).  

Global Youth Movement 2019 – Gym Brasil: No Rio de Janeiro, de 18 a 20 de julho. Mais informações e 

inscrição nos stands após o culto.  

Semana de Avivamento: O evento é um momento diferente de unidade entre as igrejas evangélicas da 

cidade de Curitiba e região metropolitana. Com cultos durante uma semana em igrejas diferentes, com 

pregadores e bandas de outras igrejas. De 21 a 27 de julho. Programação disponível no site. 

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

Quebrando o Iceberg! Enfrentando Obstáculos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Mostrar que todo cristão enfrenta dificuldades e obstáculos.  

Material: Garrafas, latas, cadeiras ou qualquer outro objeto que sirva de obstáculo, e lenços que sirvam 

como vendas para os olhos.  

http://www.semanadeavivamento.com.br/
http://eventos.pibcuritiba.org.br/


 

   
 

Dinâmica: Os obstáculos devem ser distribuídos no local da reunião. As pessoas devem caminhar 

lentamente entre os obstáculos sem a venda, com a finalidade de gravar o local em que eles se encontram. 

As pessoas deverão colocar as vendas nos olhos de forma que não consigam ver, e permanecer paradas 

até que lhes seja dado um sinal para iniciar a caminhada. O orientador, com auxílio de uma ou duas pessoas, 

imediatamente e sem barulho, tirará todos os obstáculos da sala. O orientador da dinâmica insistirá em que 

o grupo tenha bastante cuidado, em seguida pedirá para que caminhem mais rápido. Após um tempo o 

orientador pedirá para que todos tirem as vendas, observando que não existem mais obstáculos.  

Aplicação: Discutir sobre as dificuldades e obstáculos que encontramos no mundo, ressaltando, porém, 

que não devemos temer, pois quem está com Cristo tem auxílio para vencer. Leiam: 1 Coríntios 10.12-13. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Filho do Deus Vivo – Nivea Soares 

Eu Sou Teu (Rooftops) – Gabriela Rocha 

Santo Espírito (Holy Spirit) – Paulo César Baruk (e Leonardo Gonçalves) 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Felicidade, Uma Corrida de Obstáculos | Pr. Paschoal Piragine Jr. | João 4.5-42 

Na busca pela felicidade, logo descobrimos que há um sentimento que Deus colocou na alma de todas as 

pessoas: a sede de Deus. Hoje, estudaremos o texto da mulher samaritana para observar alguns dos 

obstáculos que nos impedem de saciar a sede de Deus em nossos corações e encontrar a plenitude da 

felicidade que o Senhor preparou para nós. 

1) Os nossos preconceitos: (v. 9): A mulher samaritana possuía preconceitos que a impediam de perceber 

Jesus como aquele que mata a sede da alma. Existia o preconceito de um homem falando com uma mulher 

e o preconceito da samaritana falando com o judeu. Há, ainda hoje, preconceitos que atrapalham as pessoas 

de ver Jesus como todo-suficiente. 

Quais os preconceitos atuais que nos impedem de ver Jesus como aquele que sacia a sede da nossa 

alma?  

2) Materialismo: (vv. 10-11): A mulher samaritana não conseguia enxergar que a sede de Deus e de seu 

amor era o que gerava o buraco na sua alma. Por isso, ela procurou saciar essa sede de amor tendo cinco 

maridos e um amante, mas não conseguiu. Ela não enxergava a sua própria necessidade espiritual.  

Com o que você tem procurado saciar sua sede? Que tipo de prazeres substituem Jesus em sua 

vida?  

3) A tradição (v. 12): A mulher samaritana guardava a tradição religiosa em seu coração, ela não acreditava 

que poderia vir algo melhor em sua vida além do que já teve. A tradição religiosa sem experiência com Deus 

não mata a sede da nossa alma!  

Por que muitas vezes temos medo de viver nossa própria experiência com Deus?  

4) Meu estilo de vida (vv. 16-18): A mulher samaritana queria ser feliz, mas, por mais que ela tentasse, 

parece que não dava certo. Ela teve cinco tentativas fracassadas de construir o seu afeto. Porém, Jesus foi 

ao encontro dessa mulher e a ensinou que nos aproximamos dele como estamos e ele nos ajuda a 

reconstruir nossa vida.  

Jesus tem confrontado o seu estilo de vida? Como? 

 

https://my.bible.com/bible/1608/1CO.10.12-13
https://youtu.be/PdJoTcOgwUA
https://youtu.be/5xHkGSgPblg
https://youtu.be/1Xprfo5-6OU
https://my.bible.com/bible/211/JHN.4.5-42
https://my.bible.com/bible/211/JHN.4.9
https://my.bible.com/bible/211/JHN.4.10-11
https://my.bible.com/bible/211/JHN.4.12
https://my.bible.com/bible/211/JHN.4.16-18


 

   
 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A partir de hoje, observe quais são os obstáculos que impedem as pessoas de chegar até Jesus e ajude-as 

a vencê-los. Porém, peça a Deus direção e sabedoria para evangelizar. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, que possamos matar nossa sede em ti! Que o Senhor nos ajude a enfrentar todos os nossos 

obstáculos e que possamos viver uma vida plena contigo! 

 


