
 
Dia 16 de Junho de 2019 

Líder: essa é pra você! A arma de combate 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca” 

(Mateus 26.41). 

Há uma guerra espiritual acontecendo. Estamos em combate com o inimigo, somos soldados do Rei e 

estamos lutando em nome do Reino. O nosso adversário é forte, astuto e estratégico, andando ao nosso 

redor para descobrir uma forma de nos fazer perecer, uma forma de nos fazer tropeçar. 

Você está nessa guerra! E precisa de uma arma. Um dos instrumentos de ataque mais eficazes nessas 

batalhas é a oração. Sem estar munido com um relacionamento íntimo com o Senhor dos Exércitos, você 

corre o risco de perder muitos embates contra os “soldados do outro lado”. 

Comece a treinar, desenvolva uma vida profunda e poderosa de oração! Somente assim, você sairá vitorioso 

da guerra. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Watoto – We Will Go: Uma demonstração de esperança, amor e paixão, interpretada através de músicas 

e danças do coral de crianças do projeto africano que sensibiliza a todos por onde passa. Dias 29 e 30 de 

junho, nos cultos da PIB.  

Congresso de casais: Invista em seu casamento! O congresso de casais 2019 apresenta o tema “Ainda 

vale a pena”. De 23 a 25 de agosto, no Costão do Santinho Resort. Inscrições através do e-mail: 

algomaisministeriodecasais@gmail.com 

 

Quebrando o Iceberg! Amnésia 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dinâmica: Escolha um participante para ajudar você. Entregue um post-it para o voluntário e peça a ele que 

escreva o nome de alguém famoso e conhecido, sem que você veja, oriente-o a colar o post-it em sua testa 

e inicie a brincadeira. Avise que trata-se de uma brincadeira na qual você irá pedir a ajuda de algumas 

pessoas da célula para lembrá-lo, através de mímica, qual é o seu nome [o nome do post-it], como se você 

sofresse de amnésia. Você deve se dirigir a uma pessoa por vez e perguntar: “Você pode me ajudar? Eu 

tenho um probleminha de esquecimento e gostaria de pedir a sua ajuda para lembrar qual é o meu nome.” 

Peça o auxílio de alguém num tempo limitado, para que cada um tenha em média 30 segundos, e caso não 

consiga acertar o nome, pergunte a outro participante, e assim sucessivamente até que você se lembre qual 

é o seu nome, ou o melhor, o nome colado em sua testa. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meu Querer – Morada  

Exultação (A Deus Demos Glória) [HCC 228] – Luciana Debortoli 

Leão e o Cordeiro (The Lion and The Lamb) – Tiago Suguihara 

mailto:algomaisministeriodecasais@gmail.com
https://youtu.be/ynPmZUUIWtw
https://youtu.be/RrA_A_eMQCM
https://youtu.be/yVRhK5khVVI


O que aprendemos nesta semana? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Experiências com Deus | Pr. Marcílio de Oliveira | João 12.20-26 

Buscamos ter experiencias com Deus de várias maneiras. E a experiencia com Deus, de maneira real e 

duradoura, só acontece quando conhecemos Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Hoje, vamos 

estudar um pouco sobre como podemos nos aproximar de Deus a fim de viver tais experiências:  

1) É preciso desejá-lo (vv. 20-21): Os gregos tinham o desejo de ver Jesus porque os muitos deuses que 

tinham e adoravam não satisfaziam o desejo de suas almas. Eles foram celebrar a Páscoa com os judeus 

na expectativa de encontrar Jesus. Assim também devemos desejar o Senhor. Em Atos 17, Paulo relata 

sobre os muitos deuses da Grécia, quando mencionou o altar “ao Deus desconhecido”, para pregar aos 

gregos da época. 

O que significa ter um encontro [experiência] com Jesus para você? 

No seu dia a dia, como que este encontro acontece? 

2) É preciso morrer para si mesmo (vv. 23-25): A resposta de Jesus aos discípulos foi de que, para ter 

experiências verdadeiras, marcantes e transformadoras com ele, precisamos morrer; apenas o desejo de 

vê-lo não é suficiente, é necessário renunciar as coisas que ocupam o lugar de Jesus em nossa vida. Isso 

significa que, ao escolhermos morrer para nós mesmos, as coisas que antes tinham valor perdem o 

significado para nós. 

Você se recorda de algo que tinha muito valor para você e depois de ter um encontro com Jesus 

perdeu o valor ou você não sente mais falta? 

3) É preciso ser discípulo (v. 26): Quem quer ter experiências com Jesus precisa alimentar o desejo de 

segui-lo todos os dias, não apenas servir e fazer boas obras; não somente fazer coisas por Jesus, mas 

também com Jesus. Seguir o Mestre significa entender o seu propósito e obedecer aos seus mandamentos. 

E não esquecer de ter e manter, com alegria, um relacionamento diário com Jesus, assim como temos com 

as pessoas mais próximas ao nosso redor.   

Em qual situação do seu dia a dia você percebe que abençoa os que estão ao seu redor através do 

seu relacionamento com Jesus? 

O que te impede de ter experiências diárias e contínuas com Jesus?  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Já pensou em construir vidas? No próximo domingo, dia 23 de junho, a congregação do Parolin comemora 

um ano de existência. Nesse tempo, serão realizadas várias ações em prol dessa congregação. Convide a 

sua célula e participe deste momento inesquecível. Informações com o Pedro Walbach. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, oramos para que o Espírito Santo nos auxilie todos os dias a investir tempo no nosso relacionamento 

com Jesus; e assim semear porções do seu amor e cuidado na vida de todos os que convivem com a gente, 

em casa, no trabalho ou na igreja. Nos ajuda, Deus, a praticar cada vez mais e com mais naturalidade a 

obediência ao Senhor e à sua vontade. Em nome de Jesus! 

https://youtu.be/QPqCJniSlUg?t=2880
https://my.bible.com/bible/129/JHN.12.20-26
https://my.bible.com/bible/129/JHN.12.20-21
https://my.bible.com/bible/129/ACT.17.22-23
https://my.bible.com/bible/129/JHN.12.23-25
https://my.bible.com/bible/129/JHN.12.26


 


