
 

   
 

 
Dia 06 de Outubro de 2019 

 Líder: essa é pra você! De quem a Bíblia fala? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“E, começando por Moisés, discorrendo por todos os Profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas 

as Escrituras” (Lucas 24.27). 

 

“Você acredita que a Bíblia fala basicamente sobre você ou basicamente sobre ele (Jesus)? 'Davi e Golias' fala 

basicamente sobre você e como você pode ser como Davi? Ou fala basicamente sobre ele, que derrotou os gigantes 

que podem nos matar? E assim, a vitória dele é imputada a nós. Sobre quem 'Davi e Golias' fala? Essa é uma pergunta 

fundamental” (Timothy Keller). 

 

Não é sobre nós. A Palavra, bem como a criação, é sobre ele.  

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Instagram do pastor Paschoal Piragine: O pastor Paschoal tem compartilhado em seu Instagram várias dicas que 

certamente enriquecerão sua vida. Confira lá: @paschoalpiragine 

Outubro Rosa: Para o mês de outubro o Ministério de Mulheres preparou uma programação muito especial para 

você, mulher. Convide suas amigas e participe conosco! 

Em Foco – para voluntários, professores e estudantes de teologia: Dia 19 de outubro, às 9h, no 3º andar, ocorrerá o 

Em Foco da Educação Cristã, com Arnaldo Muller. O evento é voltado para voluntários, professores e estudantes de 

teologia. Confirme sua presença pelo número: (41) 99229-1027 

 

Quebrando o Iceberg!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Uma tigela ou copo com água. Um giz. Uma pedra. Uma esponja. 
Desenvolvimento: Coloque a tigela com água no centro e vá mergulhando um a um dos objetos citados acima, 

acentuando as diferenças de como cada um reage ao se afundar na água. 

Lição: Deverá ser promovido um debate de como cada peça reage a água, fazendo uma analogia em como cada 

pessoa reage a palavra de Deus (a água representando Deus, enquanto as pessoas são os objetos). 
 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nada é Impossível – Quatro por Um 

Oh Quão Lindo Esse Nome é (What a Beautiful Name) – Kemuel 

Quem Dizes Que Eu Sou – Hillsong Brasil 

 

 

https://youtu.be/nIWIAfKt1fs
https://youtu.be/8jqhvdgOfG4
https://youtu.be/V-n0FDCT2N4
https://youtu.be/2CeP-CutFiM


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Marcas de um novo tempo | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Josué 5 

O capítulo de Josué 5 retrata bem a transição de um novo período na vida do povo de Israel. Diante deste contexto, 

podemos encontrar uma série de marcas que Deus colocou na vida do povo para algo novo que os aguardava. 

Vejamos: 

1) A marca da aliança (vv. 2-9): A circuncisão era uma marca nos homens separados por Deus. Diante da 

desobediência do povo de Israel, o Senhor não permitiu que homem algum, por quarenta anos, fosse circuncidado; 

isso, para eles, era um sinal de vergonha. Mas o Senhor quis mostrar que estava tirando essa vergonha do meio do 

povo, e dá a instrução para que todos os homens fossem circuncidados. Aparentemente não era o melhor momento 

para isso, já que estavam prestes a enfrentar uma grande batalha, mas o que Deus queria que eles compreendessem é 

que o povo de Deus caminha pela fé e não pela sabedoria humana ou guiado pelas circunstâncias. Há em nossas vidas 

um novo sinal (Colossenses 2.11-12) feito mediante a fé em Jesus Cristo que é o batismo.  

O que representa o batismo?  

Como foi o dia do seu batismo? 

2) A marca da comunhão (v.10): Outra marca faz referência a celebração da comunhão revelada na páscoa judaica. 

Seguindo o rito, eles deveriam comer pão sem fermento (pois demonstrava a pressa deles), matar um cordeiro e passar 

o sangue nas portas das suas casas. Toda essa cerimonia precisava acontecer para que os filhos perguntassem o motivo 

daquele rito; então, contavam a história do Senhor e do livramento proporcionado.  O Novo Testamento revela que 

Jesus é o cordeiro pascal (1 Coríntios 5.7), ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim como acontecia no 

passado, celebramos a marca da nossa comunhão através da ceia. Nos lembramos o que Jesus fez por nós. É uma 

cerimônia de memorial. 

Alguma ceia marcou você de forma única? Compartilhe! 

3) A marca da bênção (vv. 11-12): Logo após a circuncisão e a páscoa, eles começaram a comer das primícias 

daquela terra. Era apenas uma prova que Deus daria tudo aquilo que havia prometido. O que sobrou foi mais que 

suficiente para suprir os soldados. Os primeiros frutos são sinais de que ele vai cumprir toda promessa. Assim, os 

primeiros frutos e o cessar do maná apontam para a coragem e ousadia de uma fé que constrói o novo tempo.  

Hoje, o Senhor te convida a sair da sua zona de conforto para um tempo novo. Você deseja isso?  

Se você crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e deseja celebrar essa aliança através do 

batismo, ao final, converse com o líder para entender os próximos passos.  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Em novembro, teremos o “4K - Amor em Alta Definição”. Participe e incentive a sua célula a expressar em nossa 

cidade este amor que um dia nos alcançou. São várias as formas de ajudar, certamente você encontrará uma maneira 

de ser bênção na vida de alguém.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, gratos somos porque é através de Jesus que temos livre acesso à sua presença. Ele carregou sobre si toda 

nossa dor, o castigo que era para nós estava sobre ele. Pai amado, que essa mensagem de amor alcance vidas por todo 

este mundo. Use-nos para anunciar as boas-novas. Amém. 

 

https://my.bible.com/bible/1840/JOS.5.2-9
https://my.bible.com/bible/1840/COL.2.11-12
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.5.10
https://my.bible.com/bible/1840/1CO.5.7
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.5.11-12


 

   
 

 


