
 
Dia 08 de dezembro de 2019 

Líder: essa é pra você! O grito silencioso 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos.” 

(Provérbios 24.11) 

Só há um caminho para o Pai, um só mediador que nos leva a Deus, um só justificador e advogado fiel, Jesus Cristo. 

Fora dele, não há outro, pois não há outro nome pelo qual somos salvos. E nós temos esta verdade em nós, dentro de 

nossa cabeça e de nosso peito; mas a estamos espalhando? 

Livra, ó homem piedoso, os que estão sendo levados para a morte. Há milhares em sua volta. E salva, ó crente no Cristo 

ressurreto, os que cambaleiam indo para serem mortos. Não é você, mas Cristo em você que fará a obra perfeita; permita-

se, tão somente, ser o canal por onde as águas do Trono passam. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

O Esplendor do Natal – Nataleluia: De 20, 21, 23 e 25 de dezembro, às 20h. Ingressos à venda na livraria da igreja 

ou pelo site.  

We Are One 2020: A terceira edição da conferência mais incrível da cidade está chegando. Nosso objetivo é, no feriado 

de carnaval, buscar mais de Deus, para começarmos um ano cheio da presença dele. Você não pode ficar de fora disso! 

Com certeza, irá marcar a sua vida. De 21 a 25 de Fevereiro. Valor: R$ 90. Inscrições pelo site. 

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 

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

eventos.pibcuritiba.org.br 

Quebrando o Iceberg! 2019 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Líder, reflita com sua célula sobre os acontecimentos no ano de 2019 (conquistas e dificuldades de cada um). Na 

sequência, peça para que cada um fale sobre o que espera para 2020. Deixe livre para que cada um compartilhar motivos 

de oração ou desejos. Após cada um participar, comente que Deus está à frente de toda situação e de tudo o que virá.  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Em Ti, Jesus (In Jesus' Name) – Adoração e Intimidade 

Ao Meu Pai – One Ministério 

É Tudo Sobre Você – Morada 

 

https://nataleluia.com.br/
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/weareone20
https://www.pibcuritiba.org.br/mobilizador/
http://eventos.pibcuritiba.org.br/
https://youtu.be/H5ZF7qGSPow
https://youtu.be/A8YkXmuqYng
https://youtu.be/ePdRgBWhvog


O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Amor Pagou sua Conta | Paschoal Piragine Jr. | Isaías 53.3-12 

A mensagem central da desta profecia de Isaías é que o amor de Deus, revelado no Messias que viria, seu filho Jesus, 

pagaria o preço e as consequências dos nossos pecados. Este texto é uma descrição profética da crucificação. Mas, o 

que ele carregou com quando por amor pagou a nossa conta? 

1) As nossas transgressões (vv. 3-5): Deus estabeleceu limites de comportamento para a vida em sociedade. No entanto, 

constantemente, ultrapassamos estes limites e com isso ferimos a nós mesmos, as pessoas que amamos e as pessoas que 

vivem ao nosso redor. Além disso, as somas de nossas transgressões afetam toda a sociedade em que vivemos e, por 

isso, elas ofendem a santidade e a justiça de Deus. O pior é que não conseguimos voltar atrás no tempo para desfazer o 

que fizemos. Porém, é por isso que Jesus veio a este mundo, para, com seu amor, pagar uma conta que nunca poderíamos 

pagar, fazer restaurações que nunca conseguiríamos fazer. 

Hoje o amor de Jesus quer pagar a sua conta de iniquidades e para isto é necessário: arrependimento, fé e entrega. 

Você quer? 

2) As nossas iniquidades (vv. 3-5): Uma pessoa iníqua quebra as leis, as normas morais e éticas sem qualquer tipo de 

ressentimento ou escrúpulos. Jesus foi pregado na cruz e os nossos pecados e maldades puderam ser lançados sobre ele 

e retirados de nós.  

Leiam 1 Coríntios 6.9-11 e discutam como podemos ser santificados por Jesus.  

3) A nossa rebeldia (v. 6): A nossa rebeldia se revela no desejo que temos de seguir o nosso próprio caminho, fazer só 

a nossa vontade, acreditar em uma verdade relativa e pessoal e definir Deus do nosso jeito e não como de fato ele é. Foi 

para que você não continuasse a ser uma ovelha desorientada e sem rumo que Jesus veio a este mundo e tomou o nosso 

lugar na cruz. 

 A pergunta de Pilatos continua ecoando nos ares. “O que fareis de Jesus chamado o Cristo”. Eu já decidi, eu quero 

que ele seja meu Senhor e Salvador. E você?  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pensem para o próximo ano quais as ações práticas que você e sua célula irão tomar para alcançar novas pessoas para 

Cristo. Façam uma lista e orem pelas vidas que serão alcançadas. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus, obrigado por carregar as nossas transgressões, iniquidades, rebeldia e por vencer a morte. Que o Senhor possa 

nos ajudar, todos os dias, a lembrar do seu sacrifício por nós, que possamos ter a consciência clara do seu sofrimento 

naquela cruz. Nos ajuda a andar nos seus caminhos, de acordo com sua vontade. 

 

https://www.bible.com/pt/bible/211/ISA.53.3-12
https://www.bible.com/pt/bible/211/ISA.53.3-5
https://www.bible.com/pt/bible/211/ISA.53.3-5
https://my.bible.com/bible/1608/1CO.6.9-11
https://www.bible.com/pt/bible/211/ISA.53.6


 


