
 
Dia 02 de Junho de 2019 

 

Líder: essa é pra você! De Cristo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“E vós, de Cristo.” (1 Coríntios 3.23)  

Você é dele por doação, porque o Pai o deu ao Filho; comprado por sangue, porque ele pagou o preço por 

sua redenção; é dele por dedicação, porque você consagrou sua vida a ele; por parentesco, porque recebeu 

o seu nome e foi feito um de seus irmãos e co-herdeiros [...]. Nunca esconda o que professa. Seja sempre 

um daqueles cujo comportamento é cristão, cujo discurso é como o do Nazareno, cuja conduta e conversa 

é tão impregnada do céu, que todos os que o virem saberão que é do Salvador, reconhecendo em você 

suas feições de amor e seu semblante de santidade.  

(C. H. Spurgeon) 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Jantar Romântico: Jantar especial para casais casados e namorados. No Salão Social da igreja, dia 12 de 

junho, às 20h. Inscrições: casalcomdeus@hotmail.com 

100 anos da CBP: Celebração do Centenário da Convenção Batista Paranaense. Templo da PIB, dias 20 

a 22 de junho, às 19h30.  

Semana de Avivamento: Cultos em várias igrejas durante a semana de 22 a 27 de julho. Grande culto de 

encerramento na Arena da Baixada. Ingressos e informações no link. 

Quer ficar atualizado sobre os eventos da Primeira Igreja Batista de Curitiba? Acompanhe em: 

eventos.pibcuritiba.org.br 

Quebrando o Iceberg! Quem tirou a sua paz? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escreva em alguns papéis a pergunta: “Se Jesus é o ‘nosso herói’ que nos traz a paz, qual foi o ‘vilão’ 

que tirou a sua paz nessa semana?”. Depois, coloque-os debaixo de três cadeiras da célula, antes dos 

integrantes chegarem. Peça para todos conferirem embaixo da cadeira. Os “sorteados” deverão responder 

à pergunta. A partir dessa discussão, poderemos identificar os inimigos que têm atuado em nosso meio e 

as dificuldades que foram enfrentadas na semana.  

Leiam João 14.27: “Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou; não lhes dou a paz como o 

mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo”.  

Orem juntos agradecendo por essa promessa do Senhor Jesus! 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pela Fé – André Valadão 

Rompendo em Fé – Comunidade Internacional da Zona Sul e Aline Barros [até 4:45] 

Não Tenhas Sobre Ti – Paulo César Baruk 

https://compra.ingressoscap.com.br/#!/apresentacao/8179cf8067b351ebfa0ee8b9ee677760f8c5162c
http://eventos.pibcuritiba.org.br/
https://youtu.be/qIOHZ1ZOXAw
https://youtu.be/3iwWQJk6OBw
https://youtu.be/avW9130vgTI


O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pela Fé Não Retrocedemos | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Hebreus 11.23-29 

Quantas vezes pensamos e desejamos retroceder diante dos desafios da vida? O escritor do livro de 

Hebreus nos traz grandes exemplos de homens de fé. Entre eles está Moisés, em especial falando sobre 

seus pais, que através da fé não retrocederam e seguiram em frente no cumprimento dos propósitos de 

Deus. Vejamos o que a fé faz em nós: 

1) A fé gera empatia motivadora (v. 23): Os pais de Moisés decidiram esconder seu bebê de Faraó. A fé 

nos levar a agir contra as probabilidades e a desesperança. Somos movidos por íntima compaixão e amor, 

e isso nos leva a agir dentro dos propósitos de Deus. Homens e mulheres de Deus tiveram fé e mudaram a 

sociedade em que viviam, impactando a vida de muitas pessoas. Como a enfermeira Florence Nightingale 

que salvou soldados feridos dos lados da Guerra da Criméia. Ou como o parlamentar britânico William 

Wilberforce que lutou durante anos pela abolição da escravidão. 

Quais são os maiores desafios da humanidade hoje? Ex: guerra, fome, crimes... 

Por que às vezes ficamos indiferentes aos problemas das pessoas? 

Você conhece alguém que está em dificuldades? O que você pode fazer? 

2) A fé nos dá coragem (v. 23): A consequência da desobediência à ordem de Faraó era a sentença de 

morte. Ainda assim, os pais de Moisés seguiram em frente, encorajados por sua fé em Deus. O medo nos 

paralisa, e nos faz duvidar de Deus e de suas promessas. Muitas vezes, nós passamos a confiar mais nas 

palavras de outros homens, falhos como nós. Passamos a confiar mais nas coisas e em nós mesmos, do 

que no Deus Todo Poderoso, criador dos céus e da terra. 

O que é fé? 

Por que é difícil manter a fé? 

Como podemos aumentar a nossa fé? 

3) A fé se manifesta em atitudes (v. 23): A fé que gera empatia (sentimento de que o Senhor nos está 

dirigindo para algum lugar) e coragem (para crer nas promessas) precisa ser demonstrada em ações 

concretas. “Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta” (Tiago 

2.26). 

Você já deu passos de fé? Quais atitudes de fé você já tomou? 

Você está retrocedendo ou está avançando? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você já exercitou a sua fé essa semana? Que tal orar por alguém em dificuldades e se oferecer para ajudá-lo 

naquilo que você puder? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nosso Deus, obrigado pela tua Palavra! Obrigado pela fé, que é dom de Deus para as nossas vidas. Pai, 

não permita que a indiferença nos afaste dos teus propósitos e nos ajuda a fazer a diferença nesse mundo. 

Nos ajuda a ter compaixão por aqueles que mais necessitam. Lança fora o medo e o desânimo, aumenta a 

nossa força e coragem. Em nome de Jesus. Amém! 

https://my.bible.com/bible/1840/HEB.11.23-29
https://my.bible.com/bible/1840/HEB.11.23
https://my.bible.com/bible/1840/HEB.11.23
https://my.bible.com/bible/1840/HEB.11.23


 


