
 

   
 

 
Dia 28 de Julho de 2019 

 Líder: essa é pra você! Por Jesus, largamos tudo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; 

por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo…” (Filipenses 3.8). 

 

Jesus “é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante 

de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo” (Mateus 13.44). 

Jesus é semelhante a uma pérola de grande valor, “um […] negocia e procura boas pérolas; e, tendo achado uma 

pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra” (Mateus 13.45-46). 

Jesus é aquele por quem vale a pena “a [nós mesmos nos negar], dia a dia [tomar] a [nossa] cruz e [segui-lo]” (Lucas 

9.23). 

Jesus é aquele por quem vale a pena “[vender] tudo o que [temos], [dar] aos pobres e […] [segui-lo]” (Lucas 18.22). 

Por Jesus, até mesmo o “morrer é lucro” (Filipenses 1.21), pois ele vale infinitamente mais do que a nossa vida, e estar 

com ele “é incomparavelmente melhor” (Filipenses 1.23). 

Por Jesus, “[perdemos] todas as coisas e as [consideramos] como refugo, para ganhar a Cristo” (Filipenses 3.8). 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

NXT CAMP 2019: Pra você, jovens após a universidade do ONE ministério. Aqui é o seu lugar! Vem! Viveremos 

dias incríveis cheios da presença de Deus. De 6 a 8 de setembro, na CETE - Chácara Esperança. Investimento: 2º lote 

R$ 270 (até 15/08); 3º lote R$ 290 (de 16/08 até 05/09). Transporte não incluso. 

Campanha de oração (40 dias): Começa dia 4 de agosto, nos cultos de domingo. 

Curso Dinheiro e Casamento à Maneira de Deus: Início dia 4 de agosto, das 10h45 às 12h30. Sala 410 (4º andar). 

Informações e inscrições: Joel (41) 99221-3311 | EDC (41) 99229-1027 

Curso Noivos - Como viver uma história de amor: Início em 18 de agosto. 7 encontros aos domingos, das 15h30 às 

18h00. 2º andar. Investimento de R$ 160 por casal. 

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

Quebrando o Iceberg! Doce gratidão 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

No início da célula, dê uma bala para cada membro que chegar. Então, quando chegar a hora da dinâmica, peça para 

que as pessoas sentem em círculo; começando por você, conte alguma coisa muito boa, algo doce que Deus fez por 

você na última semana. Após contar, abra a bala e coma. Assim deve ser feito sucessivamente. No final, você pode 

concluir fazendo uma oração de gratidão.  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://eventos.pibcuritiba.org.br/


 

   
 

Só Tu És Santo – Morada 

Quebra o Silêncio – Florianópolis House Of Prayer 

Bom, Bom Pai – Gabriel Guedes 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Experimente Renovação | Pr. Marcílio de Oliveira | Salmos 126 

Este salmo é um poema escrito após o exílio na Babilônia, e ele buscava ajudar o povo de Deus a lembrar daquilo que 

o Senhor fez e pode fazer. E aprendemos sobre a renovação de Deus e como vivenciá-lo: 

1) Experimente louvar: A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O salmo 126 tornou-se uma canção 

proclamada no tempo de colheitas. O povo celebrava o que Deus já tinha feito e o que estava para fazer. Quando o 

povo entoava louvores, havia renovação de vida, renovação dos sonhos, das alegrias e dos sorrisos. 

Você costuma louvar a Deus?   

De que formas podemos louvar a Deus?  

2) Aprenda a suplicar a Deus (v. 4): É preciso se render aos pés do Senhor. Parece que pedir favor é sinal de 

fraqueza; porém, não somos autossuficientes. Deus dá com prazer àquele que o busca. A oração é um canal de 

comunicação criado pelo próprio Deus para que tenhamos contato, relacionamento com ele. 

Você já teve receio de pedir algo para Deus? Por quê?  

Você tem experimentado uma vida de oração? Em caso negativo, o que tem impedido você? 

3) Decida confiar e agir (vv. 5-6): Há renovo de Deus quando confiamos, cremos e agimos. O salmista estava 

tentando motivar o povo, reafirmando o que Deus tinha feito no cativeiro babilônico. Você precisa fazer entrevista de 

emprego? Faz, crendo que Deus fará. Você precisa de cura? Vai ao médico, crendo que Deus lhe curará. Você precisa 

de reconciliação em seus relacionamentos? Dê o primeiro passo. 

Você tem confiado em Jesus?  

Em meio às lutas, você tem se lembrado do que Deus já fez por você?  

Compartilhe com a sua célula um testemunho recente em sua vida. 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Durante essa semana, pergunte a seus amigos: “Pelo que eu posso orar?” E interceda por eles. Ame-os 

em oração! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor Deus, nós nos alegramos em Cristo Jesus, pois ele é a renovação, ele é a restauração, ele é a 

reconciliação. Nós o adoramos, Pai, pois és Deus bondoso e compassivo. Clamamos para que tu operes 

em nós uma renovação, em nossa mente, em nosso espírito, em nossa fé. Faz de novo, Senhor, faz de 

novo! Oramos em nome de Jesus, amém! 

https://youtu.be/Kh14SNPaHco
https://youtu.be/I5aj3ImA8QM
https://youtu.be/O40Zmg5mue4
https://youtu.be/RSupqaQpKYg?t=3264
https://my.bible.com/pt/bible/1608/PSA.126.ARA
https://my.bible.com/bible/1608/PSA.126.4
https://my.bible.com/bible/1608/PSA.126.5-6


 

   
 

 


