
 
Dia 10 de Novembro de 2019 

 Líder: essa é pra você! Orando 1 Pedro 1.5 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meu Pai, eu te agradeço por me guardar com teu cuidado e me segurar com tua forte mão. Mesmo nas 

dificuldades, o Senhor tem mantido o meu coração desejoso por ti.  
Eu sou muito grato, ó Deus, porque tu prometeste que nos guardaria, tu disseste que não deixaria que nos 

apartássemos de ti, tu nos conquistaste com o teu amor e continuas nos conquistando. 
Pai, ainda que eu passe por lutas e tribulações, ainda que eu tenha os meus bens danificados ou espoliados, 

mesmo que a figueira não floresça e a videira não dê o seu fruto, ainda assim, tu, Senhor, és a minha alegria 

e a minha porção para sempre e sempre.  

Tu és o meu Amado. Não posso perder-te, e sei que tu não me desamparas. Obrigado, Paizinho! Tu és lindo 

e fiel. Te amo com o amor que me deste. Aleluia e amém! 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

App 4K: Você já baixou o app para ficar por dentro das ações da campanha? Lá você também vai encontrar 

devocionais e notícias sobre o impacto que este movimento de amor está causando na cidade. 

Conferência We Are One: De 21 a 25 de fevereiro. Inscrições do primeiro lote abertas; garanta a sua vaga 

e faça a inscrição no stand após o culto. 

Fora da caixa: Evento musical promovido pelo UPC. No dia 29 de novembro, às 20h30, no Opera Concept 

Hall. Venda dos ingressos no final dos cultos. Valor: R$ 10. 

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 

Quebrando o Iceberg! Caixa de fósforo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Com uma caixa de fósforo na mão, faça perguntas para os integrantes da célula sobre o que eles fariam 

com aquele objeto. Irão surgir ideias de acender uma fogueira, ligar um forno, etc. Após obter três ou quatro 

sugestões, diga que existem outras possibilidades para este objeto, como, por exemplo, utilizar para acender 

um cigarro ou ainda iniciar um incêndio. Explique que a partir de coisas pequenas podemos alcançar 

resultados grandes que podem beneficiar ou prejudicar a nós e a outros, como fazer um bolo em um forno, 

uma lareira para se aquecer ou incendiar uma floresta. Existe uma coisa pequena que os cristãos utilizam 

muito para alcançar grandes resultados, alguém sabe o que é? É a oração, a partir deste gesto simples 

conseguimos acessar o coração de Deus e obter resultados surpreendentes. A oração é forma mais eficiente 

de ajudar alguém. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rei Que Merece o Louvor - One Ministério 

Ao Meu Pai - One Ministério 

Vem, Espírito Santo! - One Ministério  

https://www.pibcuritiba.org.br/mobilizador/
https://www.youtube.com/watch?v=JxXIP9_fLmw
https://www.youtube.com/watch?v=haBsSx7El_U
https://www.youtube.com/watch?v=VpedGUg5nAc


 

  



O que aprendemos nesta semana? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O amor que ora | Pr. Michel Piragine | Atos 2.42-47 

A igreja primitiva se movia em amor, tudo o que pediam era atendido, através da oração, por causa da 

unidade e concordância. Todos tinham o desejo genuíno e despretensioso de compartilhar tudo o que tinham 

para atender às necessidades daquela comunidade de fé, mesmo estando em meio à perseguição e 

injustiças. 

1) A concordância faz com que as orações sejam atendidas (v. 46): Este versículo nos ensina que todas 

as orações eram atendidas porque eles concordavam. Você já teve a sensação de que a sua oração não 

passou do teto? Muito provavelmente foi porque havia um impedimento ligado a concordância, como vemos 

em 1 Pedro 3.7 e em Mateus 12.25, se nossa comunhão e harmonia for prejudicada por mágoa, discórdia, 

intriga, brigas e pecados, nossas orações não serão atendidas. No entanto, se existe concordância, Deus 

tem prazer em atendê-las (Mateus 18.19). 

Você se recorda de alguma oração feita em concordância, junto com a igreja, que foi atendida? 

2) A oração em concordância atrai a presença amorosa do Pai: No início do capítulo 2 é relatado um 

episódio sobrenatural, onde todos os que estavam reunidos orando foram visitados pelo Espírito Santo. Isto 

prova que Deus gosta de habitar onde existe harmonia, concordância e vontade de ser o testemunho vivo 

da ação do Espírito Santo. Em Mateus 18.20, Jesus diz que na unidade ele habita.  

Você já participou de algum ajuntamento onde foi possível sentir a presença de Deus? 

3) A nossa oração em unidade revela o amor de Deus para o mundo: A unidade e a concordância da 

igreja apresenta ao mundo um amor que os deixa admirados, pois é o amor de Deus revelado através de 

nós, com testemunhos, ações e gestos que testificam nossa fé em Jesus, em seu sacrifício e em sua vontade 

para nossas vidas. Em João 17.21, Jesus pede ao Pai que nos conceda o privilégio de sermos um com ele 

e isso revele seu amor ao mundo. 

Você já teve a oportunidade de ser usado para transmitir o amor de Deus a alguém? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O desafio desta semana é usar nossa oração para interceder em favor de alguém que ainda não 

experimentou o amor de Deus e a transformação que este amor provoca em nossas vidas. Escolha uma 

pessoa e ore por salvação, peça ao Senhor a oportunidade de convidá-la para participar de alguma ação do 

4K junto com você e sua célula e ser impactada pelo amor de Deus, enquanto faz o bem por alguém. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, muito obrigado por inspirar nossa igreja com a certeza de que através de ações práticas vamos 

levar o seu amor para a nossa cidade, sendo agentes influenciadores na vida das pessoas que ainda não 

te conhecem, estão vivendo na solidão por não acreditar no amor e sem a alegria da salvação. Usa-nos 

como igreja para a glória do teu nome. Amém. 

 

https://my.bible.com/bible/1840/ACT.2.42-47
https://my.bible.com/bible/1840/ACT.2.46
https://my.bible.com/bible/1840/1PE.3.7
https://my.bible.com/bible/1840/MAT.12.25
https://my.bible.com/bible/1840/MAT.18.19
https://my.bible.com/bible/1840/MAT.18.20
https://my.bible.com/bible/1840/JHN.17.21


 


