
 
Dia 3 de novembro de 2019 

Líder: essa é pra você! O dom supremo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O amor é o dom supremo. Sem amor, atos de bondade e graça não têm significado. O amor é fruto do 

Espírito (Gálatas 5.22), é o cumprimento da lei (Romanos 13.10), é o vínculo da perfeição (Colossenses 

3.14).  

Sem amor, não obedecemos a Deus, pois ele disse: “O principal [mandamento] é: Ouve, ó Israel, o Senhor, 

nosso Deus, é o único Senhor! Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, 

de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 

Não há outro mandamento maior do que estes” (Marcos 12.29-31). 

Lembremo-nos: Deus é amor (1 João 4.8). Se quisermos ser como ele, devemos amar. 

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 

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

eventos.pibcuritiba.org.br    

 

Quebrando o Iceberg! Personagem Bíblico 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Ressaltar o quão importante é nos relacionarmos com a palavra de Deus. Testar conhecimentos 

bíblicos. 

Material: Algum prêmio (doces, balas, chocolate). 

Desenvolvimento: Faça minibiografias de personagens bíblico. Por exemplo: “Esse personagem se 

entristeceu ao saber que Jerusalém estava destruída. Ele partiu em missão para reconstruir os muros de 

Jerusalém. Era copeiro de um rei. Quem é?”. R: Neemias. Separe o grupo em 2 (ou mais dependendo da 

quantidade de pessoas) e peça para que escolham um representante que ficará responsável por dar as 

respostas. O aplicador explica que irá ler essas minibiografias e que as equipes deverão dizer quem é, com 

base nas dicas. Somente o representante escolhido pode responder. O aplicador pode fazer por rodada 

dando o direito de resposta a cada equipe, uma por vez, ou optar por receber a resposta da equipe que 

primeiro identificar (sempre através do representante). No final, a equipe que acertar mais leva o prêmio. 

Mensagem: É óbvio que simplesmente conhecer personagens ou saber dados da Bíblia não farão diferença 

em nossas vidas. O que traz transformação é a aplicação daquilo que lemos. A ideia dessa dinâmica é levar 

os participantes a refletir como está seu relacionamento com a Palavra. Se não consegue identificar 

personagens básicos, aqueles mais conhecidos, isso pode significar uma deficiência no contato com as 

Escrituras. Quanto mais lemos a Palavra, quanto mais começamos a entender e aplicar as suas verdades, 

mais iremos querer nos relacionar com ela, é natural. E isso causa uma revolução em nossas vidas! 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

https://www.pibcuritiba.org.br/mobilizador/


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Assim Eu Sou - Paulo César Baruk (e Daniela Araújo) 

Enche-me - Isaías Saad (e Gabriela Rocha) 

Tudo a Ver Com Ele - Central 3 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cuidado Para Não Ser Enganado | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Josué 9 

Josué, um homem que temia a Deus, foi enganado. Neste capítulo, conta-se a história de Israel e os 

moradores de Gibeão; estes eram povo vizinho de Israel, e descobriu que o povo de Deus poderia fazer 

aliança com povos distantes, mas não com povos próximos. O que fizeram? Enganaram Israel para que 

parecessem pessoas de uma terra distante.  

Esta história nos mostra como eles conseguiram enganar Josué:  

1) Foram dissimulados (vv. 3-6): Os moradores de Gibeão foram audaciosos, se vestiram com roupas 

gastas, colocaram pães mofados em suas sacolas e sandálias remendadas em seus pés. Eles fingiram que 

vinham de uma terra distante, mas estavam próximos de casa. Por descobrirem que Israel não poderia fazer 

aliança com povos vizinhos, se disfarçaram, a fim de dar a impressão de que fizeram uma longa viagem, o 

que não tinha acontecido. Isso fez com que Josué e os líderes israelitas tirassem conclusões precipitadas. 

Quais tipos de enganação existem hoje?  

Como descobrir que algo não é verdadeiro?   

2) Foram mentirosos (vv. 7-13): Além de dissimularem com a comida e as roupas, eles mentiram, usando 

o temor do Senhor como arma contra o próprio povo de Deus. Gibeão mentiu visualmente e com palavras, 

enganando os líderes de Israel. Satanás, pai da mentira, usa mentiras religiosas para tentar enganar os 

filhos de Deus. Por isso, precisamos tomar cuidado. 

Na sua opinião, o que faz do diabo pai da mentira?  

Em que área da minha vida eu posso estar sendo enganado? [Reflexão] 

E por que os moradores de Gibeão conseguiram enganar o povo de Deus? 

3) Não consultaram o Senhor (vv. 14-15): O texto deixa claro, os líderes de Israel não pediram a opinião 

do Senhor. Eles viram as roupas, os pães, ouviram seus argumentos e concluíram que deveriam fazer 

aliança com eles, mas essa não era a vontade de Deus. Às vezes, olhamos as circunstâncias e tiramos 

nossas próprias conclusões, mas sempre devemos buscar a orientação do Pai.  

Você tem orado a Deus pedindo direção em suas decisões? 

Compartilhando o Evangelho 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nesta semana, ore por pessoas que não estão num caminho saudável, por aqueles que podem estar sendo 

enganados.  

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor Deus, não deixes que sejamos enganados! Abre os nossos olhos, Pai, assim como os olhos de 

Jesus estavam abertos no deserto, para não sermos enganados por Satanás, mas temer o Senhor e sempre 

pedir tua orientação. Ajuda-nos a viver de forma agradável, Amado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. 

Amém! 

https://youtu.be/X2zhZYQp_jg
https://youtu.be/ozBlvwVizXI
https://youtu.be/0-aNQK7u8L8
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.9.naa
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.9.3-6
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.9.7-13
https://my.bible.com/bible/1840/JOS.9.14-15


 

 


