
 

ASSUNTO DA SEMANA : Os valores que norteiam a nossa visão 

Curitiba, 31 de março de 2019 

Objetivo do encontro: os valores que devem nortear as pessoas que desejam servir a Jesus. 

Para o líder: “Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a Palavra de Deus 

permanece e vocês venceram o Maligno.” 1 João 2:14  

Atenção: nesta reunião tire tempo para cadastrar TODAS as Casas de Paz da sua célula! A partir de 

domingo que vem dia 07/04 as visitas nas Casas de Paz começam a serem feitas.  

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Como fazer: formar trios, 1 ou 2 pessoas que devem ficar de fora dos trios; O animador pede que 

sejam formados trios, sendo que em cada trio ficam duas pessoas uma de frente para outra de mãos 

dadas e uma terceira pessoa no meio das duas. O animador vai descrevendo os papéis de cada um, no 

meio das duas pessoas serão os MORADORES, os que estão de mãos dadas serão as CASAS e aquele 

que sobrou deverá, após o comando, fazer parte de uma CASA ou ser um MORADOR . 

 

Os comandos: 

1º) Quando o animador falar MORADOR, os MORADORES de cada trio deverão sair de suas 

CASAS e procurar outra CASA, aquele que estava de fora vai aproveitar para procurar uma nova 

CASA. 

2º) Quando o animador falar CASA, as CASAS deverão deixar seus MORADORES e procurar outro 

MORADOR. 

3º) Quando o animador falar TERREMOTO aí vai ser uma bagunça geral, tanto os MORADORES 

quanto as CASAS deverão se desmanchar por completo e formar novas CASAS e novos 

MORADORES. 

Aplicação: vocês podem apenas brincar, mas também podem falar sobre as dificuldades que tentarão 

abalar a missão das Casas de Paz. Lembrem que devem envolver tudo, pessoas, reuniões de estudos, 

em oração. O Senhor estabelecerá a paz em cada vida e lar! 

 

20 MINUTOS 
1. Leia: Mateus 11:28 

2. Orem louvando e agradecendo a Deus por sua misericórdia! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/2/14+


3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

Sugestões: 1) Rendido estou  2) Venho Senhor minha vida oferecer.  

RESUMO DA MENSAGEM : Pr. Paschoal Piragine Jr 

Texto: Atos 20:17-38 

INTRODUÇÃO  

Nesse trecho da Palavra o apóstolo Paulo, esse servo do Senhor havia recebido um série de mensagens 

do Espírito Santo, alertando-o de que ele teria que ir pra Jerusalém e lá teria muita luta, tribulação, 

sofrimento e que nunca mais ele voltaria às igrejas das quais ele estava se despedindo.  Paulo marca 

um encontro com os líderes da igreja de Éfeso para se despedir desse irmãos. Seu discurso aos 

presbíteros é singular, ele prega um sermão dos valores que devem nortear as pessoas que desejam 

servir a Jesus. Que valores são estes? 

 

I O MINISTRO DE DEUS PRECISA SER A ENCARNAÇÃO DA SUA MENSAGEM 

O primeiro valor do ministério de Paulo é de qualquer ministro de Deus nesta terra é que nós somos a 

encarnação da mensagem de Jesus. 

 

II O ALVO DO MINISTÉRIO É SERVIR AO SENHOR 

O segundo valor tem a ver com o alvo do nosso ministério - servir ao Senhor. Vivemos em um mundo 

cheio de metas que nos fazem perder o foco de sermos servos de Deus. Jesus nos chamou para que o 

servíssemos. O servo de Deus terá de prestar contas de tudo quanto o Senhor colocou em suas mãos. 

 

III A ATITUDE DO MINISTRO DEVE SER DE HUMILDADE - SEMELHANTE A JESUS 

Devemos imitar a Jesus. Sua humildade abria portas e mostrava às pessoas que há um lugar no Reino 

de Deus para cada uma delas. Há também um lugar pra você. 

 

IV A DISPOSIÇÃO DEVE SER SACRIFICIAL COM LÁGRIMAS 

Paulo traz em seu corpo a marca de Jesus. Na obra de Deus não tem só alegria, há momentos que 

enfrentamos batalhas, tristezas. As lágrimas, as lutas os enfrentamentos, sempre farão parte da nossa 

jornada de fé. Jesus ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo por 

que Ele venceu o mundo. 

 

V DEVE SER A EXPRESSÃO DO DESPRENDIMENTO CRISTÃO 

A obra do servo não deve ter uma motivação profissional ou pecuniária. Paulo tinha uma consciência 

de que quem o sustentava era o Senhor. Por isso ele entendia que podia investir não somente o seu 

tempo, mas o seu trabalho e até os recursos que chegavam à sua mão no Reino e na vida de pessoas. 

Enquanto dar e doar é peso, isto revela que a nossa motivação para a vida está fora do alvo do Reino 

de Deus. 

 

VI É O SANTO COMPROMISSO DE ANUNCIAR TODA AVERDADE DE DEUS 

O ministro de Deus tem de anunciar toda a verdade de Deus. Não somente o que ele gosta ou o que 

agrada os ouvidos das pessoas, mas tudo quanto o Senhor quer fazer e ensinar. 

VII A MENSAGEM É O TESTEMUNHO DO EVANGELHO DA GRAÇA 

A mensagem precisa ser anunciado a todos os homens e exige de nós conversão, por meio do 

arrependimento de nossos pecados e fé na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

IX O MINISTÉRIO PEDE QUE CONSIDEREMOS A VIDA MENOS PRECIOSA QUE OS 

PROPOSITOS DE JESUS 



Jesus é seu bem maior e os propósitos deles sempre serão mais importantes para você do que qualquer 

outro propósito, missão, bem ou valor da sua vida. Paulo entendia que cumprir a vontade de Deus era 

o alvo que dava sentido a sua vida. 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Qual é o alvo/projeto de sua vida?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Quais os valores que um ministro de Deus precisa para obter sucesso? 

b) Como transformar esses valores em ações para o Reino de Deus? 

c) Observe as atitudes dos líderes da igreja em relação a Paulo e responda: Qual o impacto 

que um ministro de Deus que assume esses valores pode produzir nas pessoas?  

3– Checagem 

 a) O que na sua vida inspira as pessoas a seguirem a Cristo? 

    b) Qual é o conflito que abala a sua fé e que impede você de ser um ministro de Deus?  

 c) Qual o conflito em descobrir o seu propósito de Deus? 

15 MINUTOS  

A Campanha Casas de Paz começa no próximo domingo! A partir dessa data as 5 visitas 

evangelísticas deverão ser feitas! 

Por isso, tire esse tempo para ver se todos cadastraram no sistema da igreja as casas que serão 

visitadas.  

Peça que todos abram os navegadores de seus celulares e entrem no link 

www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz clicando no botão QUER ABRIR OU RECEBER UMA CASA 

DE PAZ.  

Depois que todos tiverem cadastrado suas casas de paz, orem pelo mover de Deus em cada Casa! 

 

 10 MINUTOS 

 Se você possui dificuldade em orar peça ao irmão da célula para interceder por sua luta. 

Para este tempo de oração, divida em duplas ou trios e faça oração por esses motivos:  

a. Que sejamos a encarnação da mensagem 

b. Que nosso alvo seja servir ao Senhor 

 c. Que desenvolvamos uma atitude de humildade  

d. Que nossa disposição seja sacrificial 

http://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz


e. Que seja uma expressão do desprendimento cristão. 

 


