
 
Dia 27 de outubro de 2019 

Líder: essa é pra você! “Tu és o meu servo, eu te escolhi” Isaías 41.9 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Se recebemos a graça do Senhor em nosso coração, seu efeito prático foi o de nos tornar servos de Deus. 

Podemos ser servos infiéis, certamente somos, mas ainda assim, bendito seja o Seu nome, somos Seus 

servos, usando Seu uniforme, comendo à Sua mesa e obedecendo aos Seus mandamentos.” 

- C. H. Spurgeon 

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/ ou ligue no telefone: 3091-4315 

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! 

Curso Mídias Socias: Dias 04 a 06 de novembro, das 19h30 às 21h30. Valor da inscrição: R$ 110,00, pelo 

link: e-inscricao.com/pibcuritiba.  

Workação - Workshop de Inovação: Dias 02 e 09 de novembro (sábado), das 9h às 17h. Neste workshop, 

iremos trabalhar como tirar a ideia do papel, abordaremos diversos temas ligado a inovação. Vamos colocar 

a mão na massa bem como finalizar um pitch da ideia trabalhada no workshop. 

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

eventos.pibcuritiba.org.br    

 

Quebrando o Iceberg! Mímica evangelística 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Promover descontração, raciocínio e percepção. 

Material: Folhas de papel e um recipiente. 

Desenvolvimento: Escreva em tiras de papel frases do tipo: “Deus é amor”, “Jesus ressuscitou”, “Você é 

um filho de Deus”, “O Evangelho é o poder de Deus”, “Cristo salva”, “Seja santo”, “Arrependa-se”, “Confie 

no Pai”, “Encha-se do Espírito Santo”, “Busque a direção do Espírito de Deus”, “Ame”, “Compartilhe o 

evangelho”. Peça para que cada participante retire uma tira do recipiente, sem que outros vejam. Cada um 

terá que, por meio de sinais e mímicas, fazer os outros entenderem o que está escrito em seu papel. 

Mensagem: São Francisco de Assis disse certa vez “Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, 

use palavras”. A nossa vida deve transmitir a mensagem das boas novas, e isso não se trata somente de 

um momento que separamos para fazer evangelismo numa praça ou em um transporte público, mas sim de 

um estilo de vida. Todas as nossos gestos e atitudes podem afastar ou aproximar as pessoas de Cristo. 

Qual tem sido nossa atitude? Em qual linguagem estamos transmitido as boas novas? Qual sinal enviamos 

para essa geração? 

https://www.pibcuritiba.org.br/mobilizador/
http://e-inscricao.com/pibcuritiba


“Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E 

como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão 

formosos são os pés dos que anunciam coisas boas!” (Romanos 10.14-15) 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bem-Aventurado - Aline Barros 

Para Onde Eu Irei? - Morada 

Cantarei Teu Amor - André Valadão 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bênção ou Maldição A Escolha é Sua | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Josué 8.30-35 

Depois que o pecado de Acã foi revelado do meio do povo, eles voltaram à cidade de Ai e foram capazes 

de conquistá-la. Deus lhes deu a vitória. Mas antes de prosseguir viagem, Josué fez uma parada no vale 

entre dois montes: Gerizim e Ebal, no vale de Siquém. Ali, construiu um altar e fez um memorial da lei com 

o propósito de deixar bem claro que só existem dois tipos de escolhas que podemos fazer em nossas vidas: 

a bênção ou a maldição. 

1) Um memorial a Lei (v. 32): Deus mandou acrescentar algo novo, um muro de pedras pintadas de cal e 

com a lei escrita nele. O objetivo era que o povo passasse por ele no caminho da terra prometida lendo as 

palavras de Deus, entendendo que só poderiam alcançar a bênção prometida se tivessem um compromisso 

com Deus e sua Palavra. Ao longo da nossa caminhada de fé, Deus coloca memoriais, marcos significativos, 

para que sempre nos lembremos que a caminhada com Deus é sempre uma escolha, um compromisso 

(Deuteronômio 27.2-3, 9-10; Josué 24.14-15). 

Você tem marcos significativos de Deus na sua vida? Quais são? 

Quais são os memoriais que Jesus instituiu no Novo Testamento? 

2) Um altar renovado (vv. 30-31): A renovação do altar representava a renovação do compromisso, da fé, 

da entrega, da devoção e da missão que Deus havia colocado diante deles. A bênção de Deus depende de 

uma fé renovada, de uma devoção espontânea, de um louvor vivo, de uma consagração que se renova. 

Somos pedras imperfeitas, mas que são lapidadas por aquele a quem nos rendemos, para cumprir o seu 

propósito (1 Pedro 2.5). 

Você já viveu o "primeiro amor" com Deus? A sua fé e seu compromisso com Deus diminuíram com 

o tempo? 

Qual é a importância de renovarmos nosso compromisso com Deus ao longo da vida? 

Como podemos renovar nosso compromisso com Deus? 

Compartilhando o Evangelho 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escolha a bênção de Deus e escolha ser bênção para aqueles que o rodeiam. Ame com palavras, atos e 

serviço. Ame com presentes, incentivo e tempo de qualidade. Seja um poliglota das linguagens do amor. 

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro! Pai, obrigado porque o Senhor é fiel e fez uma 

aliança conosco. Queremos ser filhos que te agradem e que honram esse amor. Queremos ter um 

compromisso sincero contigo. Queremos obedecer e servir porque o Senhor é digno de toda a honra e glória.  

Em nome de Jesus. Amém! 

https://youtu.be/MNldodUlYsk
https://youtu.be/0RjojWKqsFY
https://youtu.be/WwXb8g8jIk8
https://youtu.be/JDuES3ybRGk
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.8.30-35
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.8.32
https://my.bible.com/bible/1840/DEU.27.2-3,9-10
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.24.14-15
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.8.30-31
https://my.bible.com/bible/1840/1PE.2.5


 

 


