
 
Dia 20 de outubro de 2019 

Líder: essa é pra você! Ame em Alta Definição | Charles Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“O amor de Cristo nos constrange” (2 Coríntios 5.14). 

“Quanto você deve ao meu Senhor? Quanto ele já fez por você? Perdoou os seus pecados? Ele o vestiu 

com um manto de justiça? Colocou os seus pés sobre a rocha? Ele tem estabelecido os seus caminhos? 

Preparou o céu para você? Preparou você para o céu? Escreveu o seu nome no Livro da Vida? Jesus lhe 

tem dado bênçãos incontáveis? Ele tem acumulado para você um estoque de misericórdias, que olhos não 

têm visto e sobre as quais ouvidos não têm ouvido (ver 1 Coríntios 2.9)?  

Então, faça por Jesus alguma coisa digna do amor dele. Não dê ao Redentor que morreu urna mera oferta 

verbal. Como você se sentirá, quando seu Senhor vier e você tiver de confessar que não fez nada por ele, 

exceto manter fechado o seu amor, tal como um poço estagnado, deixando de jorrá-lo em favor dos pobres 

e da obra dele? Afaste esse tipo de amor!” 

- Charles Spurgeon 

Ouça o devocional completo. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Seja um Mobilizador: No Missionar, o Ministério de Missões lançou um novo projeto para nossa igreja: 

Mobilize - Mobilizadores de Missões nas Células. Além do líder e do auxiliar, agora cada célula terá um 

mobilizador, ele será o responsável por aproximar a sua célula dos missionários da nossa igreja. Logo será 

adicionado ao roteiro de célula uma secção sobre missão, que deverá ser conduzido pelo mobilizador. 

Pedimos, com muito carinho, que os líderes de cada célula escolham seus mobilizadores e peçam para 

preencher o link: https://www.pibcuritiba.org.br/mobilizador/ 

4K, Amor Continua em Alta Definição: De 07 de novembro a 09 de dezembro. O amor pode mudar vidas, 

o amor pode mudar histórias, o amor pode construir casas e transformar pessoas. Participe! Ame! 

UPC Camp 2019: De 22 a 24 de novembro. CETE – Chácara Esperança. Mais informações e inscrições: 

stand após o culto. Vagas limitadas! Garanta já a sua! 

We Are One 2020: De 21 a 25 de fevereiro. Inscrições abertas: Aproveite o valor do primeiro lote e garanta 

já sua inscrição. Inscreva-se nos stands após o culto ou pelo site. 

 

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

eventos.pibcuritiba.org.br    

 

Quebrando o Iceberg! Entrega 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entregue um papel para cada integrante de sua célula e peça a eles que escrevam três coisas materiais e 

três coisas imateriais que são extremamente importantes em suas vidas. Após, peça para cada integrante 

compartilhar o que escreveu. Depois questione a todos: “O que você é capaz de entregar ao Senhor por 

amor?”  Depois, leia Lucas 14.33: “Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem 

não pode ser meu discípulo”. 

https://my.bible.com/bible/1608/1CO.2.9
https://voltemosaoevangelho.com/blog/2016/10/21-de-outubro-devocional-diario-charles-spurgeon/
https://www.pibcuritiba.org.br/mobilizador/
https://www.pibcuritiba.org.br/weareone/


 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aviva-Nos / A Terra Clama - Davi Fernandes e Cultura do Céu 

A Ti Oramos (As We Pray) - Paulo César Baruk 

Não Seremos Abalados - Nívea Soares 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quando o que é dedicado se torna amaldiçoado | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Josué 7 

Mesmo Deus prometendo que toda a Palestina seria conquistada, o povo de Israel foi derrotado na cidade 

de AI. Isso porque, Acã havia sido infiel em Jericó, tomando para si alguns despojos da guerra. É nesse 

contexto que o Senhor nos ensina os motivos pelos quais o deter o que é dedicado/santificado se torna 

maldição em nossas vidas. 

 
1) Tomar o que Deus determinou que deve ser santificado é infidelidade (vv. 20-21): A palavra 

infidelidade é a mesma palavra usada para definir adultério, porque ela representa a quebra do compromisso 

do amor. Reter o que foi santificado é trocar a Deus, seu amor, suas bênçãos, sua presença e seu poder 

por alguma coisa ou alguém. No caso de Acã, ele preferiu trocar Deus por prata, ouro e por uma roupa 

bonita. A infidelidade mostra o valor que Deus tem para você, já que muitas vezes ele vale menos do que 

um jogo de futebol, uma roupa, um lugar, um relacionamento ou até uma profissão.  

 

Deus tem sido o primeiro em seu coração? O que tem substituído Deus em sua vida? [Reflexão] 

Você tem usado os dons que o Espírito Santo lhe concedeu ou tem guardado para você?  

 

2) Tomar o que Deus determinou que deve ser santo é roubo (vv. 10-11): Deus ordenou que o povo não 

tomasse para si somente os despojos da guerra de Jericó, que era a primeira conquista; todos os despojos 

de todas as outras guerras seriam do povo. A única coisa que o Senhor estava pedindo eram as primícias, 

ou seja, ele desejava ser o primeiro na vida do seu povo. Por isso, aos olhos de Deus, o povo havia lhe 

roubado. A questão não era financeira; se eles não aprendessem consagrar as primícias, eles nunca 

colocariam Deus em primeiro lugar.  

 

Você tem roubado a Deus nos seus dízimos? Na sua devoção? No seu tempo? No seu sentido de 

missão? [Reflexão e confissão]  

Você está  disposto a remover obstáculos que  têm impedido você  de oferecer as 

 primícias da sua vida a Deus? 

 

3) Tomar o que Deus santificou é mentir: (vv. 10-11):  Acã havia mentido para ele mesmo, para o povo 

de Deus e para o Espírito Santo. Ele celebrou louvores depois da vitória, como se estivesse no mesmo 

espírito de fé e compromisso como os demais irmãos. Ter um compromisso com Jesus é não se deixar 

enganar pela aparência de uma liturgia, mas viver a experiência de uma fé que tem aplicações práticas. Há 

pessoas que, como Acã estão se enganando. Pensam que são de Deus porque vivem no meio do seu povo, 

mas na verdade não se entregaram a ele. 

 

Olhe para a sua vida, você tem vivido um cristianismo de hipocrisia? Você tem mentido para Deus, 

para o Espírito Santo e para sua Igreja? 

 

 

https://youtu.be/6i058l7_O-w
https://youtu.be/4oqZ3BaHdCw
https://youtu.be/db_etVIp1Lg
https://my.bible.com/pt/bible/1608/JOS.7.ARA
https://my.bible.com/bible/1608/JOS.7.20-21
https://my.bible.com/bible/1608/JOS.7.10-11
https://my.bible.com/bible/1608/JOS.7.10-11


 

Compartilhando o Evangelho 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estabeleça alvos na sua célula que possam ser desenvolvidos no 4K, a fim de que outras pessoas possam 

conhecer o amor de Cristo durante esse movimento.  

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus, perdoa-nos porque inúmeras vezes não colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas e 

não consagramos tudo que temos ganho a ti. Ajuda-nos a ser fiéis ao Senhor e a não vivermos uma vida 

falsa diante de ti.  

 


