
 

   
 

 
Dia 24 de Novembro de 2019 

 Líder: essa é pra você! Não Desperdice Sua Vida 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de 

Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar 

Cristo…” (Filipenses 3.8) 

 

“Você não precisa saber muitas coisas para fazer uma grande diferença para o Senhor no mundo. Mas você 

precisa saber poucas coisas que são grandiosas. E estar disposto a viver por elas e morrer por elas.” 

(John Piper) 

 

Você só tem uma chance. Diferente de jogos como Super Mario World, aqui neste mundo você tem somente 

e tão somente uma vida. E seu objetivo é muito mais glorioso do que resgatar uma princesa; sua missão é 

proclamar o nome do Senhor e fazê-lo conhecido por todos os povos, no poder do Espírito Santo. 

Viva e morra pelo evangelho! 

 

Faça a diferença com a sua vida!  

 

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 

Vem com a Gente Fora da Caixa: A juventude da PIB convida você para um concerto musical a acontecer 

no dia 29 de novembro, às 20h30, na Opera Concept Hall. Ingresso no valor de R$ 10,00 que será revertido 

em cestas básicas da ação social da igreja. 

Bazar: Dia 6 de dezembro vai acontecer o bazar com vários produtos oriundos da Receita Federal. Participe 

e abençoe nossa área de ação social. 

Retiro da Família: Já estão abertas as inscrições para o Retiro da Família 2020 que ocorrerá de 22 a 26 de 

fevereiro de 2020, no Hotel Monthez – Brusque. Preletor: Pr. Daniel Torres. 

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

 

 

https://youtu.be/I76EjZ8ZyzA
https://www.pibcuritiba.org.br/mobilizador/
http://eventos.pibcuritiba.org.br/


 

   
 

Quebrando o Iceberg! Amado por Deus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cada pessoa do grupo apresenta seu nome e completa a frase: “Eu me sinto amado por Deus, porque …”. 

Isso vai fazer com que todos se conheçam melhor e também lembrar o quanto somos amados por Deus. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abraça-me – David Quinlan 

Me Ama – Diante do Trono 

Oh, Quão Lindo Esse Nome É (What a Beautiful Name) – Ana Nóbrega 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus Me Ama | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Isaías 49.14-16 

Havia um sentimento de abandono no povo de Jerusalém quando o Senhor profetizou as palavras deste 

texto. Através dessa profecia, a Bíblia nos revela algumas figuras sobre quem Deus é para nós diante de 

momentos em que sentimentos de abandono nos rodeiam, vejamos algumas dessas figuras:  

1) O amor de mãe (v. 15): Uma mãe, mesmo que cansada e com sono, dificilmente não ouve um simples 

resmungo de seu filho pequeno, quanto mais Deus ouve nosso clamor e nosso choro; seu amor está sempre 

atento ao nosso chamado e esse amor que ele sente por nós não o deixa esquecer-se de nós. Que 

possamos ser como crianças e, em momentos de insegurança, possamos correr para os braços do Pai.  

Compartilhe algum momento de sua vida que correu para os braços do Pai e sentiu Seu amor. 

Você tem chorado na presença de Deus? Ele recolhe suas lágrimas! 

2) A mãe que amamenta (v. 15): Quando a mulher está amamentando, é liberado um hormônio que aguça 

o sentimento de proteção, cuidado, carinho, sacrifício e obriga o corpo a produzir leite. Se por alguma razão 

a mulher esquecer o seu bebê que mama, o seu corpo dói e vai lembrá-la, e essa dor só vai passar se o 

bebê mamar ou se ela tirar esse leite. Se uma mãe não se esquece de seu filho, Deus não esquece de nós; 

ele se esvaziou de sua glória, nasceu e se sacrificou por nós para que fôssemos salvos. E esse amor é 

grande sacrificial e fez Jesus sofrer na cruz e sentir o peso do pecado do mundo em seus ombros. O grande 

amor que Deus tem por nós nos protege. Pule no colo do Senhor!   

Você pode citar como Jesus mudou sua vida com seu sacrifício na cruz?  

3) A tatuagem da pele (v. 16): Mesmo que uma mãe que amamenta se esqueça de seu bebê, Deus usou 

outra figura, a tatuagem, para mostrar que é impossível ele esquecer-se de nós. Deus ilustra que estamos 

tatuados nas palmas de suas mãos e é ele quem nos sustenta. Deus nos convida a sermos como crianças 

que nos deixarmos guiar e orientar pelas mãos do Pai.  

Como a sua memória trabalha para guardar o caráter e as promessas de Deus em sua mente e 

coração? 

4) Os olhos de mãe: Os olhos do Senhor estão fixos em nós, porque o amor que ele tem por nós não o 

permite perder um só segundo dos seus filhos (cf. Zacarias 2.8). Da mesma maneira que uma mãe sempre 

está com os olhos voltados aos cuidados de seus filhos, Deus sempre está com o seu olhar sobre nós. Por 

isso, faça como uma criança e pule nos braços do Senhor, se entregando e confiando nele e no seu grande 

amor. Lembre-se que, quando pulamos no colo do Pai, perdemos o controle sobre nossas vontades, e nos 

deixamos guiar pela sua vontade. Não tem pecado ou dor que não possa ser curado e perdoado pelo amor 

de Deus, o seu amor é um bálsamo para nossas vidas! Receba esse abraço amoroso! 

Existe alguma área de sua vida que tem dificuldade de entregar aos cuidados de Deus? 

https://youtu.be/com5UB-SWYY
https://youtu.be/lSwiHA8gymg
https://youtu.be/mTPgy4VuXyo
https://my.bible.com/bible/129/ISA.49.14-16
https://my.bible.com/bible/129/ISA.49.15
https://my.bible.com/bible/129/ISA.49.15
https://my.bible.com/bible/129/ISA.49.16
https://my.bible.com/bible/129/ZEC.2.8


 

   
 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Relembre o que Deus já fez em sua vida para fortalecer sua fé e compartilhe com pessoas que estão 

passando por momentos de indecisão e abandono. Certamente, Deus irá lhe usar como canal de benção e 

expressão do seu amor. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A oração de hoje é para que consigamos nos entregar com a pureza e a confiança de uma criança nos 

braços de Deus, confiando que somos filhos amados e ele cuida de nós. 

 

 


