
 
Dia 17 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! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Mobilize - Seja um Mobilizador de Missões: Este é o momento para que o cuidado missionário de nossa 

igreja avance e sua célula se torne mais próxima daquilo que Deus tem feito em nossa cidade, país e em 

outras nações. No próximo domingo, dia 24 de novembro, teremos a nossa primeira reunião de 

mobilizadores. A partir das 10 horas da manhã, no salão social, conversaremos sobre o projeto, orientando 

os mobilizadores e tirando todas as dúvidas. Inscreva-se agora em nosso site e fique por dentro das 

novidades do Mobilize. 

 

4K - Amor em Alta Definição: Você já baixou o aplicativo do 4K? Procure por “PIB Curitiba 4K” e faça seu 

cadastro. São muitas ações rolando todo final de semana e você não pode ficar de fora. Em nosso aplicativo, 

você encontra todas as informações e o formulário de inscrição para você participar deste movimento. 

Mobilize sua célula e vamos juntos mudar nossa cidade com o amor. Use a hashtag oficial: 

#4kamoremaltadefinição. 

 

Fora da Caixa: No dia 29/11, às 20h30, vai rolar a 2ª edição do Fora da Caixa! Nós acreditamos que 

podemos ser igreja em qualquer lugar e, por isso, convidamos vocês para uma noite de louvor e adoração 

no Ópera Concept Hall (R. Via Veneto, 505 - Santa Felicidade). O ingresso custa apenas R$ 10,00 e todo o 

dinheiro arrecadado será destinado para as cestas básicas de Natal da ABASC. 

 

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

eventos.pibcuritiba.org.br    

 

Quebrando o Iceberg! Amor Multiforme 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entregue uma caneta e uma folha sulfite para cada membro de sua célula. Peça para cada participante 

escrever dez ações práticas para demonstrar o amor por uma pessoa.  

Por fim, compartilhem suas ações. 

Que tal colocar em prática o que escreveram? 

 

https://pibcuritiba.org.br/mobilizador
http://eventos.pibcuritiba.org.br/


Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ao Meu Pai - One Ministério 
É Tudo Sobre Você - Morada  

Eu Também (100 Bilhões X) - Kemuel 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Poder Transformador do Amor Prático | Pr. Alexandre Sombrio | Mateus 7.24-27 

 

Para muitas pessoas, o amor é apenas um sentimento. Porém, no sermão da montanha, Jesus fala que o 

amor é uma atitude, independentemente das circunstâncias. Nesta semana, estudaremos as dimensões do 

amor prático. 

 

1. “O amor que faz” entende a dimensão da prática (7.12, 5.42): Jesus não chamou as pessoas apenas 

para ouvirem seu discurso, mas também para praticar. Semana após semana, as pessoas vão aos cultos, 

porém, muitas vezes, não entram na dimensão da prática. 

  

Quantos sermões você ouve por ano? Quais são as consequências de todos esses sermões em sua 

vida? Você tem colocado em prática as lições aprendidas? 

O que você irá fazer esta semana para demonstrar o amor por alguém?  

 

2. “O amor que faz” entende a dimensão de investir tempo (5.41): É necessário separarmos um tempo 

para investir em vidas. As pessoas perdem a consciência da brevidade da vida e não entendem que o 

segundo que se passou é um tempo a menos para investir amor na vida de alguém. Deus investe tempo 

integral em você, porque ele ama você. 

 

 Você tem investido tempo na vida de alguém?   

Qual foi a última vez que você passou um tempo com a pessoa que você ama? Compartilhe como foi 

este tempo! 

Quais as pessoas que mais abençoaram a sua vida? Provavelmente, essas pessoas investiram 

tempo em você!  

Quais as formas práticas para investirmos tempo na vida de alguém?  

 

3. “O amor que faz” entende a dimensão de amor ao próximo (5.21-24): Deixamos de ministrar o amor 

às pessoas que estão mais próximas do nosso círculo de relacionamento. E Jesus nos convida a pregar 

amor, pois ele também nos pregou amor. 

 

Qual é a pessoa mais próxima que você precisa demonstrar amor? 

Se você morresse hoje, você morreria feliz com a forma que você demonstrou amor às pessoas? 

 

Não faça da sua vida um rascunho, pois pode não dar tempo de passar a limpo! 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que tal chamar alguns amigos e visitar um amigo que precisa da sua oração? (Mateus 18:20). 

 

 

https://youtu.be/A8YkXmuqYng
https://youtu.be/ePdRgBWhvog
https://youtu.be/BtJc2na__hg
https://youtu.be/Z9zmb1zLYt8?t=3144
https://my.bible.com/bible/1608/MAT.7.24-27
https://my.bible.com/bible/1608/MAT.7.12
https://my.bible.com/bible/1608/MAT.5.42
https://my.bible.com/bible/1608/MAT.5.41
https://my.bible.com/bible/1608/MAT.5.21-24
https://my.bible.com/bible/1608/JAS.5.14-16


Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor! Obrigado por investir o seu tempo em nossas vidas! Obrigada por nos amar tanto! Nos ajude a amar 

o nosso próximo e, principalmente, a praticar o amor, independente dos nossos sentimentos ou 

circunstâncias! 

 

 

 


