
 

   
 

 
Dia 22 de setembro de 2019 

 

Líder: essa é pra você! Uma Centelha 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Fale com alegria ao jovem que tem dúvidas e ansiedade; tentem remover carinhosamente as pedras de 

tropeço de seu caminho. Quando você encontrar uma centelha de graça no coração, ajoelhe-se e sopre até 

que ela se torne uma chama. Deixe que o jovem cristão descubra a rudeza do caminho em etapas, mas fale 

com ele sobre a força que habita em Deus, a certeza da promessa e os encantos da comunhão com Cristo.” 

– C. H. Spurgeon 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

acontece há mais de 30 anos em nossa igreja e todos os anos Deus nos surpreende com o seu agir durante 

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

missionário e muito mais.  

Seminários Feridas da Infância: Ocorrerá nos dias 04 e 05 de outubro o seminário para tratamento das 

feridas da infância, à luz da Palavra de Deus. Inscrições: aconselhamento@pibcuritiba.org.br 

Legendários Curitiba: De 03 a 06 de outubro acontece o Legendários Curitiba, um tempo de tratamento e 

transformação para homens. Mais informações: www.legendarioscwb.com.br 

Quebrando o Iceberg! Real ou Falso? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Promover descontração, gerar conhecimento entre os participantes. Mostrar que as aparências 

podem nos enganar. 

Desenvolvimento: Cada participante irá dizer 3 “fatos” sobre sua vida: dois reais e um falso. Os outros 

devem acertar qual fato sobre aquela pessoa é falso. Explique para os participantes que o fato falso deve 

ser plausível, para deixar dúvidas e dificultar para aqueles que irão tentar acertar. 

Conclusão: Muitas pessoas têm se perdido por acreditar em enganos camuflados de verdade. Quando não 

fundamentamos nossa vida em Jesus, na sua Palavra e ensino, isso é fácil de ocorrer. Alguns fatos vão nos 

surpreender por serem falsos e, mais ainda, por serem reais! Isso nos ensina a não julgar as pessoas pela 

aparência ou tomar como parâmetro um relacionamento raso. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Em Teus Braços – Laura Souguellis 

Para Onde Eu Irei? – Morada 

Amor Maior – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

https://youtu.be/IxpWNuxGmzc
https://youtu.be/0RjojWKqsFY
https://youtu.be/J6lviXEnpWg


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escolhidos por Deus | Pr. Erik Saes | Efésios 1.1-14 

Em meados do século primeiro, os pensamentos da mentalidade grega eram predominantes e a cultura 

greco-romana era muito forte. Nesse contexto, as primeiras igrejas estavam sendo fundadas. Entre elas, a 

igreja em Éfeso, que recebe essa carta de Paulo, a qual contém muitos elogios e palavras de encorajamento 

aos irmãos. O apóstolo vai trazer algumas características da identidade cristã nessa epístola, dizendo que 

somos escolhidos de Deus. Vejamos quais são elas: 

1) Fomos escolhidos para sermos filhos (vv. 5-6): Naquela época e cultura, os filhos biológicos poderiam 

ser rejeitados pelos pais caso tivessem alguma deficiência ou uma saúde frágil. Até a década de 80, aqui 

no Brasil, os filhos adotivos não tinham os mesmos direitos dos filhos biológicos. Mas com Deus é diferente, 

quando nós ainda éramos inimigos de Deus, ele nos amou de tal maneira que nos escolheu para sermos 

filhos. Ele nos adotou e se tornou nosso Pai, fazendo de nós seus herdeiros e coerdeiros com Cristo (cf. 

Romanos 8.14-17). 

Como é a sua relação com Deus? Você consegue tratá-lo como Pai? 

Qual é a importância de ser filho de Deus? No que isso implica? 

2) Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis (v. 4): Fomos escolhidos para termos uma 

vida de santidade e pureza diante de Deus e diante dos homens. Ser santo é mais do que religiosidade, não 

se trata de mera prática exterior, mas de uma mudança de dentro para fora. Devemos estar separados do 

pecado e dos valores da cultura deste mundo. Essa santidade deve estar em nosso interior, nos 

pensamentos e nos sentimentos, e também em nosso exterior, nos atos e palavras. 

Quais são os problemas de uma religiosidade apenas exterior? 

Como podemos andar em santidade? 

3) Viver com esperança e andar no poder do Espírito Santo (vv. 15-23): Devemos viver numa santa 

expectativa daquilo que Deus irá fazer, uma bendita esperança pelo cumprimento dos planos e dos 

propósitos de Deus nas nossas vidas e no mundo. O mesmo poder que fez milagres e maravilhas atua ainda 

hoje através do Espírito Santo em nós e na Igreja. 

Você já ficou desanimado e/ou depressivo? Compartilhe. 

Como podemos manter a esperança viva e vencer o desânimo? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você já participou do Missionar? Que tal compartilhar suas experiências com a célula? Que tal convidar a 

sua célula para uma atividade missionária? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nosso Deus, obrigado pelo teu amor que nos tornou teus filhos! Pai, não permitas que esqueçamos quem 

tu és e nem quem nós somos em ti. Queremos ser filhos que te agradam e honram esse amor. Queremos 

ter um relacionamento íntimo e sincero contigo. Queremos ser teus filhos, porque és um Pai amoroso e 

digno de toda a honra e glória. Em nome de Jesus. Amém! 

 

https://youtu.be/hDGatUJJngU?t=3388
https://my.bible.com/bible/129/EPH.1.1-14
https://my.bible.com/bible/129/EPH.1.5-6
https://my.bible.com/bible/129/ROM.8.14-17
https://my.bible.com/bible/129/EPH.1.4
https://my.bible.com/bible/129/EPH.1.15-23


 

   
 

 


