
 

   
 

 
Dia 05 de Maio de 2019 

Líder: essa é pra você! Me pareceu bem escrever 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se 

realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e 

ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde 

sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena 

certeza das verdades em que foste instruído” (Lucas 1.1-4). 

A Lucas pareceu bem escrever uma carta a um “amigo de Deus” (significado do nome Teófilo), a fim de 

confirmar e dar plena certeza na fé em que este tinha sido instruído. Certamente, também deve nos parecer 

bem escrever (ou fazer vídeos, ou através de fotografias, ou do teatro, ou com pinturas, ou com qualquer 

outra forma de arte ou meio de comunicação) sobre o evangelho de Jesus Cristo. Lucas era médico, mas 

seu chamado e obra mais eficazes foi compartilhar as boas-novas do Reino para os milhares de “amigos de 

Deus” espalhados pelo mundo.  

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Precisamos entender como a PIB Curitiba funciona e o que ela valoriza na caminhada cristã. Cremos que 

há três importantes pilares que dão significado à vida do cristão no seu envolvimento com a Igreja local.  

Celebrações – Cremos que precisamos ser edificados uns com os outros através de cultos. Eles são o 

momento de louvar a Deus juntos, ouvir a Palavra e orar uns pelos outros, etc. 

Ministérios – Cremos que cada membro da PIB Curitiba pode servir a Deus através de seus dons. Neste 

sentido, poderá envolver-se nos diversos ministérios e ser útil no Reino de Deus. 

Célula – Cremos que cada membro da Igreja precisa viver comunhão intensa no Corpo de Cristo. Assim, as 

células existem para que ele desfrute de uma família espiritual que vai ajudá-lo na caminhada cristã. 

Quer estudar mais e descobrir como liderar sua célula de forma saudável? Temos um material 

dedicado a isso. Confira mais! 

Quebrando o Iceberg! Desvendando os olhos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Mostrar que a oração abre nossos olhos.  

Material: Uma venda e dois copos com uma bebida (pode ser água, suco, refrigerante...), um com um papel 

escrito ‘certo’ e outro copo com um papel escrito ‘errado’, colados na lateral do copo.  

Dinâmica: Coloque a venda em alguém e peça para escolher entre os dois copos. Peça para ela fazer a 

“escolha certa” (que significa pegar o copo escrito ‘certo’). Depois, tire a venda e peça a mesma coisa, para 

fazer a escolha certa. Você pode fazer esse teste com mais de uma pessoa. 

Aplicação: Sem a oração, vivemos como se estivéssemos cegos, sem saber qual decisão tomar, e muitas 

vezes, tomamos a decisão errada. Uma vida poderosa de oração tira a venda de nossos olhos e nos faz 

enxergar a vontade de Deus.  

https://drive.google.com/file/d/1SSczjxpFWgEwoUqAZrC792SrBSbXS4x1/view


 

   
 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Situações – Paulo César Baruk (e Paulo Cezar) 

Sou Feliz (HCC 329) – Fernandinho 

Pela Graça de Deus (By The Grace of God) – Diante do Trono 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jesus nos Convida a Decidir | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Mateus 7.13-14 

O texto de hoje é um trecho do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina sobre os dois únicos caminhos 

que existem na vida: o fácil e o difícil; há somente duas portas: a larga e a estreita. Como o Senhor estava 

cercado por todo tipo de gente (os que tinham sede de Deus, mas também os que queriam impedir Jesus 

de seguir seu ministério), ele falou sobre essa decisão que devemos tomar: Qual caminho seguir, o fácil ou 

o difícil? E na continuação do texto, descobrimos que aqueles que decidem pelo caminho fácil fazer isso 

porque se deixam enganar e/ou enganam a si mesmos: 

1) Se deixam enganar pelos falsos profetas (vv. 15-20): A eloquência é uma arte, e existem muitos 

homens que dominar essa arte. Pregar o evangelho não é simplesmente falar bem, mas falar a verdade 

segundo a vontade de Deus. Porém, há muitos falsos profetas ensinando mentiras com cara de verdade, 

ensinando a impiedade com aparência de piedade, e Jesus diz que aqueles que seguirem esse caminho 

encontrarão a perdição. Lembre-se: há lobos disfarçados de ovelhas, e a árvore se conhece pelos frutos. 

Como vencer os falsos profetas? Ou como identificar um falso ensino?  

2) Enganam a si mesmos com falsa confissão: (v. 21): Declarar Jesus como Senhor é uma confissão de 

fé, mas de nada valerá essa confissão se não for acompanhada de um compromisso firmado com Cristo, 

seu evangelho, seus princípios e sua Palavra. Mais do que ter feito uma oração um dia, ter se batizado, ir à 

igreja, ser cristão é estar em Jesus. 

Você tem uma confissão de fé? Compartilhe-a! 

3) Enganam a si mesmos com atos religiosos sem verdadeira espiritualidade (vv. 22-23): Há muitos 

que se enganam, e até mesmo fazem coisas extraordinárias, como curar e libertar no poder do nome de 

Jesus, mas não são verdadeiros cristãos.  

Cite exemplos de atos religiosos que não são piedosos (ex. Orar sem fé). 

4) Enganam a si mesmos com conhecimento e sem obediência (vv. 24-27): Teologia sem piedade é 

como fé sem obras, morta. Não basta conhecer a Palavra de Deus, é necessário vivê-la. Não basta saber 

sobre o Espírito Santo, devemos andar nele. Sem relacionamento com o Senhor, somos como a casa 

construída sobre a areia, que não resiste a uma forte chuva. Com o Senhor, porém, somos inabaláveis, pois 

Cristo é a Rocha da nossa salvação.  

Reflexão: Qual é o tipo de conhecimento que você tem sobre Deus? Um conhecimento acompanhado 

de obediência ou um conhecimento vazio? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida...” (Judas 22).  

Ajude aqueles parentes, amigos e colegas que estão abertos para o evangelho, ou que se dizem cristãos, 

mas estão em dúvida. Guie-os no caminho do Senhor, que é o caminho apertado. 

https://youtu.be/jD8N36yT6TQ
https://youtu.be/KDwLnDKRgpM
https://youtu.be/ax0y-eQ0-gQ
https://my.bible.com/bible/211/MAT.7.13-14
https://my.bible.com/bible/211/MAT.7.15-20
https://my.bible.com/bible/211/MAT.7.21
https://my.bible.com/bible/211/MAT.7.22-23
https://my.bible.com/bible/211/MAT.7.24-27


 

   
 

 

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor Deus, eu decido seguir Jesus. Eu decido negar a mim mesmo e andar pelo caminho estreito. Eu sei 

que essa escolha não me será fácil, mas eu vou perseverar. Eu não quero ser enganado nem enganar a 

mim mesmo. Meu desejo é caminhar com o Senhor. Em Cristo Jesus, eu oro. Amém!  

 


