
 
Dia 1º de dezembro de 2019 

Líder: essa é pra você! Orando 2 Tessalonicenses 3.12 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meu Deus, o Senhor me deu pernas e pés, braços e mãos. O Senhor é quem dá a força para os meus 

músculos, quem me capacita fisicamente. 
Também o Senhor me deu uma mente pensante, que raciocina, que se exercita. O Senhor me deu um 

cérebro, a capacidade de avaliar, aprender e armazenar. 
O Senhor me deu o fôlego de vida, o ânimo, o desejo por fazer coisas. E a sua Palavra me diz: “Se você 

não quiser trabalhar, então não coma.” 
Pai, com o esforço do meu corpo, a razão da minha mente e com todo o meu coração, eu quero trabalhar 

para ganhar o meu sustento. Quero me empenhar por ter o meu pão, e honrar o Senhor com isso. 
Que o trabalho das minhas mãos, os pensamentos da minha mente e os desejos do meu coração sejam 

agradáveis ao meu Rei, o mesmo que fez todas essas coisas. 
Em Cristo Jesus, eu oro. 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: 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 em Alta Definição: Nesta semana, estamos promovendo o amor que alimenta. Para ajudar e 

ser instrumento do Senhor, queremos levar alimento não somente para o corpo, mas também para a alma 

das pessoas. Mobilize sua célula e vamos juntos alimentar a nossa cidade com o amor de Jesus. Use a 

hashtag oficial: #4kamoremaltadefinição.  

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

eventos.pibcuritiba.org.br    

Quebrando o Iceberg! Que bicho eu sou? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Introduzir pessoas e conhecer melhor os membros do pequeno grupo. 

Material: Papel e lápis de cor (ou caneta) 

Desenvolvimento: Distribua o material para cada participante. Peça para que cada um desenhe um animal 

que represente sua personalidade. Quando terminarem, os participantes devem trocar suas folhas uns com 

os outros, e baseado no animal desenhado, descrever o que imagina do colega (características, 

temperamento, qualidades, pontos fortes). É muito divertido, pois alguns não têm habilidade alguma para 

desenhar e fica complicado tentar saber qual é o animal. Sairão muitas descrições engraçadas. No final, 

peça para que cada um explique o motivo de ter escolhido tal animal. 

Conclusão: É interessante ver como cada um tem suas próprias características e essas diferenças não 

podem nos fazer ser orgulhosos e muito menos nos isolar do Corpo de Cristo. Cada um é fundamental para 

o Reino. Cada um fazendo sua parte, exercendo seu dom, servindo para o que foi chamado, faz com que o 

Reino chegue a mais e mais pessoas (cf. 1 Coríntios 12.12-27). 

https://www.pibcuritiba.org.br/mobilizador/
http://eventos.pibcuritiba.org.br/
https://www.bible.com/pt/bible/1608/1CO.12.12-27


Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quebro Meu Vaso - André Aquino (e Luma Elpídio)  

Ele Vem - Gabriel Guedes (e Gabriela Rocha) 

Enche-me - Isaías Saad (e Gabriela Rocha) 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Amor que é Novo a Cada Dia | Pr. Lucas Zub Dutra | Isaías 43.19 

Em todos os relacionamentos, especialmente no casamento, há um grande desafio: Manter o amor novo, 

renovando a paixão todos os dias. Com o nosso Pai celestial não é diferente. Com o passar do tempo, o 

risco é entrar na rotina, e nosso relacionamento com Deus não foi feito para ser rotineiro. Assim como as 

misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e seu amor permanece fiel, também o nosso amor por 

Deus precisa ser ardente e novo todos os dias. No contexto de Isaías, o povo de Israel, exilado, tinha 

algumas barreiras que o impediam de enxergar o agir de Deus. 

 

1) A barreira da frustração (“não o percebeis?”): Os israelitas, distantes de sua terra por conta do exílio, 

tinham expectativas de que o Senhor os libertaria como havia feito por meio de Moisés. Deus, porém, estava 

fazendo algo, mas através de alguém que o povo não esperava; os filhos de Deus estavam tão centrados 

na expectativa de que o Senhor os libertaria da forma como eles imaginavam que não percebiam o agir dele. 

Compartilhe uma oração que você fez e que Deus respondeu de maneira totalmente diferente da que 

você esperava. 

 

2) A barreira da metodologia (v. 18): Por vezes, meditamos ou nos lembrados de milagres que Deus fez 

na nossa vida, na vida de outras pessoas, ou até nos tempos bíblicos, e esperamos que o Senhor faça 

exatamente o mesmo. Criamos uma metodologia, e também uma limitação, para a forma como Deus age. 

Pensamos que já vimos ou conhecemos as maneiras do Senhor agir, e nos esquecemos que ele pode nos 

surpreender. 

Algo em sua vida está no modo automático? (Você entrou numa rotina ou criou uma metodologia) 

Como ser espontâneo?  

 

3) A barreira da falta de fé (“Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo.”): No texto, Deus 

está dizendo que fará coisas novas de maneiras novas. Ele não iria trazer seu povo para a sua terra do 

mesmo jeito que fez quando libertou Israel do Egito. O Senhor faz grandes milagres de formas diferentes. 

Qual é o milagre que você precisa hoje? [Dediquem um tempo para orar sobre isso] 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Compartilhem pedidos de oração entre os membros da célula e se comprometam a orar, cada um por um 

pedido, durante a semana. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, derruba as barreiras que nos impedem de confiar em ti e no seu jeito. Ajuda-nos a crer que o Senhor 

pode reverter situações, transformar circunstâncias, operar seus milagres de forma sobrenatural e 

inesperada. Nós cremos em ti, e confiamos que o Senhor me responderá na melhor forma. Em nome de 

Jesus, amém! 

 

https://youtu.be/RXlDfjDg738
https://youtu.be/YudXB8MZRTs
https://youtu.be/ozBlvwVizXI
https://youtu.be/cJihIjialdA?t=3672
https://www.bible.com/pt/bible/1608/ISA.43.19
https://www.bible.com/pt/bible/1608/ISA.43.18


 

 


