
 

   
 

 
Dia 12 de Maio de 2019 

Líder: essa é pra você! Me parece reto, mas ouvirei o conselho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos” 

(Provérbios 12.15). 

O livro de Provérbios constantemente nos diz algo: a sabedoria está em ouvir bons conselhos. O insensato 

sempre acredita que seu caminho é bom, mas o prudente sabe que não sabe tudo. Ele atenta para a 

instrução dos mais experientes, escuta a voz daqueles que o corrigem e segue o caminho dos sábios. 

Porém, o tolo insiste em seu caminho mau e sofrerá a pena de não dar ouvidos à repreensão. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

One Elas: Está chegando mais um encontro do One Elas! Não fique de fora dessa! E aproveitando o mês 
das mães, convidamos você a levar a sua mãe, ou alguém que tenha essa representação na sua vida (pode 
ser uma amiga, uma parente, quem você quiser!). O encontro será dia 17 de maio (sexta-feira), às 19h30, 
no auditório do 2º andar.   

The Way Camp - English Ministry Camp: Pratique seu inglês e faça novos amigos no acampamento do 
Ministério de Inglês. Dias 17 a 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! Selecionando as sementes que irei semear 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material:  Palitos de churrasco, copos plásticos e grãos de feijão e/ou milhos. 

Desenvolvimento: Entregue dois palitos de churrasco, um copo, grãos de feijão/milhos para cada integrante 
de sua célula. Coloque um louvor para tocar. Enquanto toca o louvor, cada pessoa tentará colocar o máximo 
de feijão/milhos dentro do copo plástico (que estará sobre uma mesa), usando os palitos de churrasco. 
Porém, o líder deverá impedir as pessoas de cumprirem sua tarefa, assoprando os copos plásticos, enquanto 
elas tentam cumprir o desafio.  

Conclusão: O copo plástico representa o nosso coração. O líder representa o inimigo tentando impedir que 
a palavra de Deus entre em nossas vidas.  

Conversem sobre como o inimigo impede que a palavra de Deus frutifique em nossos corações. 

http://eventos.pibcuritiba.org.br/


 

   
 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Graça – Israel Salazar 

Quebra o Silêncio – Florianópolis House Of Prayer [FHOP] 

Ouvir o Teu Falar – Discopraise 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deixe o Reino de Deus Entrar em sua Casa | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Mateus 13 

O Reino de Deus bate à nossa porta, e é escolha nossa abrirmos ou não a porta para que ele entre. O 

Senhor Jesus fala, no capítulo 13 de Mateus, sobre o Reino de Deus; hoje, vamos estudar algumas de suas 

características: 

1) O Reino tem um inimigo (vv. 3-4): O Reino possui um inimigo: Satanás. Ele se esforça para atrapalhar 
a implantação do Reino em nossos corações e para que a Palavra não produza os frutos da fé em nossas 
vidas.  

Quais são as estratégias que Satanás usa para que a Palavra de Deus não produza os verdadeiros 
frutos da fé em nossas vidas? 

Como vencer as estratégias do inimigo? 

2) A força deste Reino (vv. 31-33): Uma fé tão pequenina, quando guardada no coração como real 
compromisso em Jesus, pode não somente transformar por completo a nossa vida, como também nos fazer 
pessoas que são bênçãos para os que estão ao nosso redor. Por isso, mesmo que sua fé tenha o tamanho 
de um grão de mostarda, a menor semente, Jesus poderá, a partir dela, por sua graça, fazer uma obra de 
transformação e salvação. 

Na sua opinião, por que Jesus escolheu usar essa ilustração? O que ela significa para você? 

3) A decisão exigida pelo Reino (vv. 44-46): Jesus nos ensina que, para entrar no Reino de Deus, é 
necessária uma decisão de entrega total. Ou entendemos que o Reino é o maior e o melhor bem que 
podemos possuir – a ponto de colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas – ou perdemos a maior de todas 
as bênçãos.  

Você já perdeu uma grande oportunidade na vida? Já perdeu alguma coisa por não entender a 
grandeza do valor que ela possuía? Conte sua experiência. 

4) A consumação do Reino se dará no Juízo (vv. 47-50): O Reino um dia será consumado. E isso será 
evidente pela separação que se realizará no Dia do Juízo. Aqueles que são do Reino, que o implantaram 
durante suas vidas no coração, serão colhidos para a plenitude do Reino de Deus. Mas os que não 
implantaram o seu Reino nos corações serão lançados no inferno.  

Você tem certeza da sua salvação? O que faz você ter certeza ou dúvida? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura” (Marcos 16.15).  

Anuncie as boas-novas do Reino às pessoas. Use os dons e as ferramentas que Deus lhe deu para propagar 

o evangelho de Jesus Cristo. Através do Facebook, grupos e conversas de Whatsapp, Instagram, visitando 

seus vizinhos, conversando na fila do banco, no intervalo da faculdade. Seja ousado! Inspire-se nos 

primeiros cristãos (Atos 4.13,29,31). 

 

https://youtu.be/wsUly_zp1nY
https://youtu.be/yfG69_DuYlU
https://youtu.be/tB2PK99mh4o
https://my.bible.com/bible/212/MAT.13
https://my.bible.com/bible/212/MAT.13.3-4
https://my.bible.com/bible/212/MAT.13.31-33
https://my.bible.com/bible/212/MAT.13.44-46
https://my.bible.com/bible/212/MAT.13.47-50
https://my.bible.com/bible/212/ACT.4.13,29,31


 

   
 

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, que possamos ser um solo fértil diante da sua Palavra, compreendendo tudo o que o Senhor é e 
faz por nós.  Nos ajuda a vencer a batalha contra o inimigo que tenta nos impedir de receber tudo o que o 
Senhor tem para nós. 

 


