
 
Dia 08 de setembro de 2019 

Líder: essa é pra você! Buscando mais do que tesouros 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“…se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, 

entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus” (Provérbios 2.4-5). 

Estamos com um tesouro valioso diante de nós, um tesouro que não se limita a estar na nossa garagem, no 

nosso bolso ou em nosso corpo; essa riqueza pode habitar em nosso coração, a Palavra do Senhor.  
Busquemos pelo conhecimento de Deus como a tesouros escondidos, incansáveis e ansiosos por mais dele. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Encontro de Jovens Casais para namorados, noivos e casados: Intimidade com Deus = relacionamento 

saudável. Dia 20 de setembro, às 20 horas, no auditório do 2º andar. 

 

Seminário Feridas na Infância: De 04 a 05 de outubro. É necessário enviar por e-mail o seu nome 

completo, e-mail e celular juntamente com o comprovante de depósito no valor de R$ 50,00. As inscrições 

são feitas pelo e-mail: ester.pinheiro@pibcuritiba.org.br ou nos stands nas quintas à noite das 18h30 às 

19h30. 

 

Para a Glória de Deus - Missionar 2019: Dias 27 a 29 de setembro. Entrada franca. O evento missionário 

acontece há mais de 30 anos na PIB Curitiba e todos os anos Deus nos surpreende com o Seu agir durante 

esses dias. Este ano o evento contará com: vivências missionárias, stands, cultos especiais, jantar missionar 

e muito mais.  

 

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

eventos.pibcuritiba.org.br    

 

Quebrando o Iceberg! Os Dois Caminhos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Em folhas de papel, faça o desenho do seu pé direito e do seu pé esquerdo. No pé direito você vai escrever 

os passos que você tem dado que imitam os passos de Jesus e no pé esquerdo você vai escrever os passos 

que você já deu que o levam para longe de Deus. 

Olhando o que você escreveu nas “pegadas”, para você, qual passo tem sido mais difícil de dar ou de 

obedecer? 

Desafio: Esta semana você vai focar neste passo tão importante (que você escreveu, no seu pé direito) e 

vai praticá-lo todos os dias. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bom Bom Pai (Goog Good Father) - Gabriel Guedes 

Quem Dizes Que Eu Sou (Who You Say I Am) – Hillsong Português 

Vem, Espírito Santo! - One Ministério 

https://youtu.be/O40Zmg5mue4
https://youtu.be/2CeP-CutFiM
https://youtu.be/2I09Hm4wqSA


O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Faça Diferente | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Lucas 19.10 

Entramos na quinta semana de nossa campanha e o desafio que receberemos é de fazer diferente. Há um 

ditado popular que diz: “nada muda se nada mudar”.  Outro ainda afirma que não podemos esperar 

resultados diferentes de processos iguais. O objetivo desta semana é incentivar você a buscar em Jesus um 

jeito diferente de agir que produza resultados amplificados pela graça de Deus. Por isso, hoje vamos estudar 

o encontro de Jesus com Zaqueu, que nos ensina algumas verdades que nunca podemos esquecer sobre 

o nosso relacionamento com Cristo. 

1) Quem busca a Jesus de todo o coração vai encontrá-lo: (vv. 10): Jesus está passando por baixo da 

árvore de Zaqueu, quando para e o chama pelo nome. Provavelmente, Zaqueu pensou: “Ele me conhece! 

Ele se lembra de mim!” Todo aquele que busca a Deus de todo o coração será encontrado por ele. E a 

beleza desta verdade é que não vamos encontrá-lo como um no meio da multidão, mas como conhecidos e 

amados do nosso Senhor. Jesus conhece as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos sonhos, as 

nossas amarguras, as nossas limitações, os nossos erros e pecados (Isaias 43.1). Ele se importa conosco! 

Você conhece Jesus com intimidade? O que seria para você conhecer Cristo intimamente? 

O que você tem feito para buscá-lo de todo coração? 

Hoje é dia de fazer diferente! Jesus está passando por você. Faça diferente! Corra para ele. Suba, faça o 

que for necessário para que ele possa ir com você para a sua casa e morar em seu coração!  

2) Jesus nos convida a ter com ele um relacionamento íntimo e profundo (vv. 5-7): Jesus disse a 

Zaqueu que ele deveria descer daquela árvore depressa, pois ele desejava ir com ele à sua casa. É isto o 

que Jesus continua a dizer a todo aquele que o busca.  Jesus não somente nos conhece, mas também nos 

convida a ter um relacionamento pessoal, íntimo e transformador. Se você sabe que precisa de Jesus, então 

você precisa tomar uma decisão de deixá-lo transformar a sua vida. 

Qual vai ser a sua decisão diante do apelo de Jesus? 

Quando decidimos descer de onde estamos e deixar Jesus comandar a nossa vida, contamos com o seu 

poder libertador, sua presença consoladora, seu amor motivador, seu perdão restaurador e seu plano que 

dá novo sentido a nossa existência. 

3) É impossível ser o mesmo depois de Jesus estar em nossa vida: Uma das razões porque a vida de 

Zaqueu estava fora de lugar era os seus valores, já que ele buscava o sucesso, o poder e a posse. A 

presença de Jesus o fez perceber que existem coisas mais preciosas do que as que ele buscava. Por isso, pelo 

poder de Jesus, ele foi capaz de reconhecer o seu pecado e abandoná-lo.  

Hoje, se você deixar Jesus começar uma reconstrução da sua vida, pelo poder da graça, algumas coisas 

vão acontecer: A venda que está em seus olhos e que o impede de ver o que Jesus está vendo em você. 

Você vai se perceber sob a perspectiva de Cristo. O poder da graça vai capacitá-lo tanto à transformação 

como às restaurações que você precisa fazer. Você terá a certeza de que tudo o que você é e tem deve ser 

para a glória do seu Salvador. Um novo propósito de vida será colocado em seu coração. 

Você quer levar Jesus para a sua casa? 

Compartilhando o Evangelho 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O mês de setembro é o mês missionário em nossa igreja. Questione os membros da sua célula se: a) eles 

conhecem algum missionário da nossa igreja; b) se eles sabem qual é o trabalho desenvolvido no campo 

missionário; b) se eles têm orado e entrado em contato com algum dos nossos missionários; c) se eles têm 

contribuído financeiramente para que os projetos dos missionários continuem a se desenvolver.  

Os nossos missionários precisam saber que os membros da PIB Curitiba se preocupam com eles!  

Que tal esse mês entrar em contato com a Equipe de Missões de nossa igreja (3091-4315) e adotar um 

missionário em cuidado, oração e/ou financeiramente?  

https://my.bible.com/bible/211/LUK.19.1-10
https://my.bible.com/bible/211/LUK.19.10
https://my.bible.com/bible/211/ISA.43.1
https://my.bible.com/bible/211/LUK.19.5-7


 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Obrigado, porque o Senhor conhece o meu nome, sabe todos os anseios do meu coração e as verdadeiras 

necessidades da minha vida! Que eu possa todos os dias buscar os valores do seu Reino e possa ser 

transformado por ti. Ajuda-me, Senhor, a  ter cada vez mais intimidade contigo.  

 

 

 


