
 
Dia 19 de Maio de 2019 

 Líder: essa é pra você! A amor maior que o universo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3.16). 

“Ele nutre por ti 

Um amor que é maior que o mundo 

Morreu para que 

Sua vida seja tão cheia 

De alegria e paz 

Paz, ohhhhh” 

(Casa do Pão, Heloisa Rosa) 

Deus nos amou de maneira tal que entregou o maior bem da eternidade (não apenas do universo, não 

apenas da criação, mas o maior bem de todo o céu, do céu dos céus), Jesus Cristo, para que morresse por 

nós e entregasse a vis pecadores vida; uma vida verdadeira, plena e eterna. Glória a Deus pela sua graça! 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semana de Avivamento: De 22 a 27 de julho, cultos em várias igrejas, com pregação e louvor de outras 

denominações. E também teremos o culto na Arena, dia 27 de julho. 

Seja ONE: Venha servir neste ministério. Inscrição no stand após os cultos. 

Cinema com a ONE: Dia 08 de junho, às 23h no Pátio Batel. O filme é ‘Superação - O Milagre da Fé’. O 

valor do ingresso é R$ 15, incluindo refrigerante e pipoca) e pode ser comprado no stand após os cultos.  

MAP Camp 2019: Acampamento de adolescentes. De 07 a 09 de junho. Informações no stand após o culto. 

Jantar para namorados: Dia 12 de junho, no Salão Social, às 20h. Investimento por casal: R$ 140. 

Informações após os cultos (Wanderley – 99938-6768 e Meire – 99938-9727). 

 

Quebrando o Iceberg! A importância da direção  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Com todos os integrantes da célula em pé, peça que todos pensem onde é o norte. Dê a eles 5 segundos 

(é rápido mesmo). Agora peça que cada um aponte o seu norte. Em seguida, peça para que fiquem de frente 

para o seu norte. Agora, peça que cada um dê dois passos para o leste. Então, fale para que deem dois 

passos para o sul. Agora três passos para o norte. 

Que confusão! Estão todos um batendo no outro. Agradeça e peça para que sentem. Juntos, reflitam sobre 

como é difícil ter um norte sem ter uma bússola. A mesma coisa é na nossa vida com Deus. Só ele pode 

nos dar uma direção (ou norte) e nos apontar o caminho certo. 

Ao final, leia Salmo 37.5 e explique porquê devemos nos entregar por completo ao Senhor. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meu Coração Te Pertence – Salzband 

Eu Cantarei – One Music 

Castelo Forte (HCC 406) – Luciana Debortoli 

https://my.bible.com/bible/1608/PSA.37.5
https://youtu.be/eWYTuhr52u4
https://youtu.be/u2BjA-dL888
https://youtu.be/r2vgveBfUqg


O que aprendemos nesta semana? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cuidado com os Sentimentos que Destroem a Alma | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Jonas 4.1-4 

Os ninivitas faziam parte da Assíria, a qual possuía uma potência bélica admirável. Israel já tinha passado 

por batalhas com esse povo; eles praticavam coisas terríveis com os povos dominados e eram mui cruéis. 

O livro do profeta Jonas se encontra neste contexto: Deus envia o profeta para pregar para esse povo cruel 

e anunciar a graça e o perdão de Deus. Hoje, vamos conversar sobre os sentimentos que guiaram Jonas 

contra a vontade do Senhor: 

1) Quando irados, perdemos o senso de direção (4.2): Jonas se recusou a ir para Nínive pois sabia que 

Deus tinha a intenção de salvar o povo, então pega uma embarcação no sentido contrário ao que Deus lhe 

havia indicado. 

Você já se perdeu por fazer uma escolha contrária à proposta por Deus em sua vida? 

2) Quando irados, perdemos o senso de propósito (2.7): Jonas tinha a missão de levar a mensagem de 

Deus a quem ele mandasse, mas quando se revolta com o pedido do Senhor e dá lugar à ira, raiva e 

amargura, perde seu propósito de vida e entra no barco sem nenhuma programação de viagem. Trabalho, 

estudos, aquisições materiais podem até ser coisas boas, mas se nos consomem e nos distraem do 

propósito de Deus, se tornam pecados.   

Você se recorda de algo “bom” que já atrapalhou o seu relacionamento com Deus? 

3) Quando irados, perdemos a razão (4.4,9): Jonas perdeu a razão enquanto mantinha uma esperança 

sádica por justiça, uma justiça segundo o seu coração e não da perspectiva de Deus (com perdão). Por 

vezes, desejamos uma justiça que contempla somente a nossa ótica da situação e não a ótica divina. 

Quantas vezes nos enrolamos e colocamos os pés pelas mãos falando coisas que nos fazem perder a razão, 

em casa, no trabalho, com a família. 

Na sua história de vida, quantas vezes você já passou por algo assim, de perder a razão por agir no 

calor da emoção? Como foi? 

4) Quando infectados pela ira, corremos o risco de recaídas: A recaída de Jonas é um exemplo clássico 

de como podemos reincidir em um erro do qual já nos arrependemos. Jonas se arrepende quando está no 

ventre do peixe, mas se ira novamente e fica descontente com a atitude do Senhor. Quando somos 

consumidos por sentimentos ruins, temos recaídas cada vez piores; mas ainda que isso aconteça, se 

permanecermos na presença de Deus, ele nos alcança com graça e nos faz entender o plano divino. 

Você também já achou que a forma como Deus conduziu uma situação que você entregou nas mãos 

dele foi errada? Quer compartilhar? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que tal aproveitar o início do inverno para programar com a sua célula uma ação evangelística para 

moradores de rua ou uma visita a algum albergue, para evangelizar e entregar roupas e cobertores?  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor ajuda-nos a identificar os maus sentimentos que permitimos habitar em nosso coração e nos afastam 

de ti e do teu propósito para nós. Espírito Santo, nos ajuda a resistir aos embates da vida que nos levam a 

reagir de maneira errada e pecaminosa no lugar de confiar no cuidado de Deus. Em nome de Jesus, amém! 

https://my.bible.com/bible/129/JON.4.1-4
https://my.bible.com/bible/129/JON.4.2
https://my.bible.com/bible/129/JON.2.7
https://my.bible.com/bible/129/JON.4.4,9


 


