
 

   
 

 
Dia 9 de Junho de 2019 

 Líder: essa é pra você! A memória a favor da esperança 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança” (Lamentações 3.21). 

 

Jeremias foi um profeta que sofreu. Ele passou por tantos momentos tristes em sua caminhada que escreveu 

um livro chamado Lamentações. E no meio deste livro, ele diz que quer lembrar daquilo que pode trazer 

esperança ao seu coração. Se lembrando para ter esperança. 

Quando você passa por lutas, o que você faz? A sua mente se concentra no quê? O que você traz à 

memória? Para não desanimar demasiadamente, traga à memória o que pode lhe dar esperança. Assim, 

você conseguirá, assim como Jeremias, permanecer no Senhor, crendo que ele é bom em tudo o que faz. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Em Cena Circo: O projeto Vida e Arte – que resgata crianças, lapidando-as e conduzindo-as até Jesus –

apresentará um evento com teatro e música no dia 25 de junho, às 20h. Venha prestigiar! Ingressos a R$ 

10. Para mais informações, acesse o link. 

Tenda: Tem mais uma Tenda chegando por aí! Chama seus amigos e venha viver uma noite incrível na 

presença de Deus. Mais informações no evento do Facebook. 

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

eventos.pibcuritiba.org.br  

Quebrando o Iceberg! Não estoure 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Bexigas e palitos de dente. 

Desenvolvimento: Entregue uma bexiga para cada participante e peça para que a encham; após isso, 

entregue um palito de dente para cada um de modo que a bexiga fique numa mão e o palito de dente na 

outra. Explique que a bexiga nos representa e também as nossas emoções; o palito representa os 

problemas. Quando os problemas chegam de forma repentina, a nossa tendência é estourarmos (peça que 

levem rápido o palito ao encontro do balão).  

Entregue novas bexigas e peça que encham as mesmas; após isso, peça que delicadamente encostem o 

palito na extremidade do balão (ponto de amarração), simbolizando a resiliência e a busca por Deus para 

aprender a conviver com os problemas; com isso, as bexigas (nós) não vão estourar.  

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ressuscita-me – Aline Barros 

A Casa é Sua – Casa Worship [até 5:20] 

Quando Tu Entras Nessa Sala – One Ministério 

http://www.projetovidaearte.org.br/
https://www.facebook.com/events/487241072016573/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1560213740862241
http://eventos.pibcuritiba.org.br/
https://youtu.be/qM7yYgp_wn4
https://youtu.be/5QHF5OQeFOs
https://youtu.be/9dphiPaGJwo


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Como Lidar com o Sofrimento | Pr. Paschoal Piragine Jr. | 1 Pedro 

O mesmo Pedro que questionou Jesus durante uma tempestade, com ousadia, dizendo: “Tu não te importas 

que pereçamos?”, relata em sua carta formas de como podemos, sob a visão do Reino, colocar a fé em 

ação nos momentos de sofrimento. Vamos refletir sobre alguns desses pontos: 

1) Não vejam as lutas ou provas como algo extraordinário (4.12, 16): Problemas fazem parte da vida, e 

é isso que Pedro destaca nestes versículos. Na Palavra de Deus há a promessa de que haverá o dia em 

que o Senhor enxugará toda lágrima; porém, esse dia ainda não chegou e o sofrimento faz parte do nosso 

viver terreno. O inimigo tenta semear na nossa mente mentiras, por exemplo, que crentes não passam por 

problemas e que, quando passamos por problemas, devemos nos envergonhar deles, mas a Bíblia nos 

ensina que eles fazem parte de nossa condição humana e que não devemos duvidar do amor de Deus 

quando estamos em aflição. 

Como você tem enfrentado os problemas? 

Que ferramentas podemos usar para fortalecer a nossa fé no sofrimento? 

2) Sejam sóbrios e vigilantes em suas orações (4.7): Outro ponto colocado por Pedro de como enfrentar 

as tribulações é que devemos orar sem estar com nossa mente contaminada por pensamentos errados, pois 

dessa forma a nossa oração será menos eficaz, e antes de Deus responder às nossas súplicas, precisará 

tratar as nossas emoções. Cuide de sua mente!  

Você já orou com uma intenção errada? O que você faz para mudar isso? 

3) Resistam o diabo (5.8-9): Satanás usa os problemas, que são normais, para gerar em nós atitudes que 

nos afastam de Deus; uma delas é nos desanimar. Com isso, a comunhão com Deus e seu povo é 

interrompida; porém, é nesse momento que devemos orar mais. Quando temos ânimo, a nossa esperança 

em Deus se renova e a nossa fé é fortalecida. A Palavra de Deus nos diz que, se resistirmos ao diabo, ele 

fugirá de nós.  

O que é resistir ao diabo? 

4) Lancem sobre o Senhor toda ansiedade (5.7): Pedro sabia que a ansiedade é parte da nossa natureza 

humana. Mesmo quando decidimos viver pela fé, a ansiedade surge, pois muitas vezes estamos diante de 

situações sobre as quais não temos controle. Não sofra por antecipação, coloque tudo nas mãos do Senhor 

e desfrute do cuidado amoroso de Deus. 

Quais áreas de sua vida você ainda fica ansioso por não ter controle? 

Você já viveu uma situação que parecia ruim e ao final pôde ver o agir de Deus? Compartilhe! 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você consegue identificar no seu meio de convívio (família, trabalho, igreja, entre outros) pessoas que estão 

passando por sofrimento e estão desesperançadas? Ore com e/ou por essa pessoa, convidando-a para dar 

um passo de fé e ver além dos problemas! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nossa oração é para que Deus nos mantenha esperançosos em meio aos problemas, para que tenhamos 

fé e entendamos que ele se importa conosco. 

https://my.bible.com/bible/1608/1PE.4.12,16
https://my.bible.com/bible/1608/1PE.4.7
https://my.bible.com/bible/1608/1PE.5.8-9
https://my.bible.com/bible/1608/1PE.5.7


 

   
 

 


