
 

   
 

 
Dia 04 de Agosto de 2019 

 Líder: essa é pra você! Graça 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O senso comum atribui à palavra graça um sentido benéfico, algo positivo recebido sem que haja custo, no entanto, a 

graça como atributo divino, no sentido mais profundo refere-se à salvação, constatação máxima da graça de Deus: 

"Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus" (Romanos 3.24). Foi 

sem custo para aqueles que aceitaram, por meio da fé em Cristo Jesus, mas foi paga por Jesus e teve um alto custo. 

Líder como você tem retribuído essa maravilhosa graça de Deus dispensada sobre sua vida? 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

III Seminário de Ação Social: Diálogo cristão no terceiro setor. De 09 a 10 de agosto. 

Retiro Vida Vitoriosa: De 16 a 18 de agosto. Custo da inscrição R$ 200,00. Inscrições no e-mail 

vidavitoriosa@pibcuritiba.org.br. 

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

 

Quebrando o Iceberg! Sua Casa? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entregue uma folha de papel e lápis para cada participante e peça que desenhem uma casa completa com todos os 

detalhes que considerem importantes. Peça que 2 ou 3 voluntários expliquem os detalhes da sua casa e depois confira 

se alguém desenhou os alicerces da casa no terreno construído.  Leia Mateus 7.24: “Portanto, quem ouve estas minhas 

palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha”; e comente que, assim como 

na maioria dos desenhos, é mais fácil nos preocuparmos com a aparência das coisas do que com aquilo que é 

realmente importante, o fundamento da casa! 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bem Aventurado – Aline Barros 

Canção do Apocalipse (Revelation Song) – André Valadão 

Teus Sonhos – Fernandinho 

 

 

 

mailto:vidavitoriosa@pibcuritiba.org.br
http://eventos.pibcuritiba.org.br/
https://youtu.be/MNldodUlYsk
https://youtu.be/s0Qp_BThUZ8
https://youtu.be/SUSBNcj5Cb8


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cuidado! Os Ímpios Estão Dominando a Igreja | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Judas 3-19 

No final do século primeiro, pessoas e pensamentos provindos da mentalidade grega invadiram tanto o judaísmo 

quanto o cristianismo com uma doutrina gnóstica. Em sua essência, eles criam que o conhecimento aprofundado de 

uma espiritualidade os levava a um tipo superior de cristianismo que se vivia em experiências místicas e que o que 

ocorria no corpo não tinha tanto valor. Hoje, estudaremos como o Senhor vai tratar tais ímpios: 

1) Se não se arrependerem serão destruídos (Judas 5 e Números 14.21-23): O exemplo do deserto. O povo de 

Israel, a quem Deus havia prometido uma terra que mana leite e mal, foi libertado da escravidão no Egito. Eles 

vivenciaram maravilhas e milagres de Deus sem comparação. As dez pragas do Egito para libertá-los, a instituição da 

Páscoa como aliança, a abertura do mar para que atravessassem a pé seco, o fechamento do mar sobre os egípcios para 

defendê-los, a nuvem de dia para protegê-los do sol, a coluna de fogo de noite para protegê-los do frio, o pão que caía 

do céu todos os dias (maná) para alimentá-los, a água que saía da rocha para matar a sede, nem mesmo as suas roupas 

e sandálias se gastavam no deserto. Mas mesmo diante de tudo isso, eles estavam constantemente provando a Deus, 

querendo voltar para o Egito, desprezando o plano e os propósitos do Senhor. A ponto de temerem entrar na terra 

prometida quando lá chegaram, apenas dois dos doze espias mantiveram a coragem. Por causa disso, toda aquela 

geração iria perecer no deserto, somente Josué e Calebe entrariam na terra prometida (2 Pedro 2.20-22 e João 2.23-

25). 

Por que às vezes é difícil nos mantermos no centro da vontade de Deus? 

Como alguém que já experimentou a presença de Deus pode voltar a viver como era antes? 

Os Israelitas sentiram saudade do pepino e da cebola do Egito. Você já sentiu falta de algum hábito antigo? 

Como você fez para não retomar os velhos hábitos? 

2) Se não guardarem a santidade serão condenados (Judas 6 e 2 Pedro 2.4): O exemplo dos anjos caídos. A 

justiça de Deus se aplica a humanidade na Terra e aos seres celestiais no céu. Ele não poupou nem mesmo os anjos de 

sua justiça e da condenação pela rebelião. Aqueles que não guardam o seu lugar nos propósitos de Deus terão que 

prestar contas disso (Tiago 3.1). 

Você sabe qual é o seu dom do Espírito? Compartilhe. 

Você já teve medo de assumir responsabilidades no Reino de Deus? 

Como você tem feito para ser útil no Reino de Deus? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você já exercitou a sua fé essa semana? Que tal orar por alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor? Que tal 

procurá-lo e convidá-lo para tomar um café? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nosso Deus, obrigado pela tua Palavra! Obrigado pela tua fidelidade e pela tua misericórdia que se renova a cada 

manhã. Pai, não permitas que nos afastemos dos teus propósitos e nos ajuda a manter a fé. Nos ajuda a lutar contra a 

impiedade e a seguir em frente com o olhar em ti. Coloca em nós um coração grato por tudo aquilo que o Senhor já fez 

em nossas vidas e não permitas que nos esqueçamos.  Em nome de Jesus. Amém! 

 

https://my.bible.com/bible/1840/JUD.1.3-19
https://my.bible.com/bible/1840/JUD.1.5
https://my.bible.com/bible/1840/NUM.14.21-23
https://my.bible.com/bible/1840/2PE.2.20-22
https://my.bible.com/bible/1840/JHN.2.23-25
https://my.bible.com/bible/1840/JHN.2.23-25
https://my.bible.com/bible/1840/JUD.1.6
https://my.bible.com/bible/1840/2PE.2.4
https://my.bible.com/bible/1840/JAS.3.1


 

   
 

 


