
 

   
 

 
Dia 21 de Julho de 2019 

 Líder: essa é pra você! Alegria da salvação 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês 

está registrado no céu” (Lucas 10.20). 

 

Alegremo-nos no Senhor! Dia após dia, nos regozijemos nele, pois a nossa pátria está nos céus; nós somos cidadãos 

celestiais, e o nosso nome está escrito lá. Enquanto peregrinos por aqui, nunca podemos nos esquecer donde somos. 

Alegrem-se, seguidores de Jesus Cristo! Não meramente porque o ministério de vocês tem frutos, mas alegrem-se 

porque vocês têm um relacionamento com o Todo-Poderoso, relacionamento esse que é eterno, jamais findará. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Campanha “Uma Nova Chance”: Vai começar a campanha Uma Nova Chance, que terá 40 dias de 

oração, promovendo restauração e sentido de vida. 

Inscrições para o CFM: O Centro de Formação Ministerial está com as inscrições abertas. Informações 

pelo contato: edcrista@pibcuritiba.org.br     

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

Quebrando o Iceberg! Pensamento 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Folhas de papel e lápis (ou caneta). 

Desenvolvimento: Entregue a folha de papel e lápis/caneta e peça para que desenhem em uma nuvem 

de pensamento o que mais ocupou sua mente na última semana. 

Reflexão: Analisar o que tem sido o centro e foco dos nossos pensamentos, pois devemos sempre colocar 

Cristo acima de todas as nossas paixões, medos e ansiedades.  

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Águas Purificadoras – Diante do Trono 

Meu Universo – PG (e Nívea Soares) 

Me Leva pra Casa – Israel Subirá 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://eventos.pibcuritiba.org.br/
https://youtu.be/nTul4fY4huA
https://youtu.be/iNsc9wn2xRQ
https://youtu.be/80SJ8XHqKqM


 

   
 

Cuidado! Os ímpios estão dominando a igreja | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Judas 3-19 

Judas (irmão de Jesus e Tiago) convida os cristãos a meditar sobre a invasão dos ímpios na igreja, com 

valores do gnosticismo no final do século primeiro, o qual se via através de experiencias místicas, onde a 

santidade, na mentalidade destas pessoas, não era importante. Existem duas verdades reveladas na 

carta: quem são os ímpios e como Deus vai lidar com a impiedade no meio de seu povo. Vejamos quem 

são os ímpios que estão no meio da igreja: 

1) Os que sorrateiramente se infiltraram na igreja: São caracterizadas como ímpias as pessoas que 

perderam o temor e a reverência a Deus, perdendo a vergonha de pecar. Com isso, em seu pensamento 

se veem superiores aos demais, se acham sábios, mais livres e capazes de serem admirados pelo mundo. 

Creem que existe Deus, porém não seguem os ensinamentos bíblicos, vivendo do seu jeito. Uma fé que 

não busca santificação não é genuína. 

2) Transformam graça em libertinagem (2 Pedro 2.14): Acreditam que, por Deus ser bom e 

misericordioso, não haverá consequências para os desvios de santidade. Por viverem do seu jeito, 

possuem sempre uma justificativa para abrandar suas ações, pecando contra o corpo e transformando em 

libertinagem a graça restauradora da vida. Dessa forma, pensam ser o correto a cultura ditar os valores da 

igreja (vv.10,19). Vivem pela carne, deixando um rastro de dor e sofrimento.  

Como a cultura dos nossos dias invadiu a igreja? 

Que ferramentas podemos usar para nos ajudar a fortalecer nossa santidade? 

3) Se tornam zombadores da palavra de Deus (vv. 16,18): Outra característica dos ímpios é que se 

tornam zombadores de quem vive em busca da vontade de Deus, vivem murmurando sobre sua vida e a 

vida dos outros, sendo guiados pelas paixões, que dentro de nós são insaciáveis quando guiadas pelos 

impulsos da carne.  

Você já passou por alguma situação em que se sentiu diferente dos demais por obedecer aos 

valores do Reino? Compartilhe! 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A essência do evangelho é a transformação, tornar-se um novo ser. Isso é lindo e é uma alegria poder 

compartilhar com alguém as mudanças que Cristo fez em nossas vidas; o antes e depois. Compartilhe seu 

testemunho, pois Deus pode usar você para tocar corações! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A oração de hoje é para que possamos identificar quais áreas estamos sendo flexíveis, dando brecha para 

ruptura e a atuação do inimigo. É tempo de confissão e entrega. 

 

https://my.bible.com/bible/1840/JUD.1.3-19
https://my.bible.com/bible/1840/2PE.2.14
https://my.bible.com/bible/1840/JUD.1.10,19
https://my.bible.com/bible/1840/JUD.1.16,18


 

   
 

 


