
 

   
 

 
Dia 02 de Fevereiro de 2020 

Líder: essa é pra você! Jesus quer estar conosco 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento.” 

(Lucas 22.15) 

 

Como Deus deseja estar conosco! O próprio Senhor Jesus disse que estava ansioso para comer da Páscoa com os seus 

companheiros. Ele sabia que aquele momento aconteceria logo antes de seu penetrável sofrimento; ainda assim, ele 

estava ansioso para sentar-se à mesa com os discípulos.  

O nosso Rei quer estar com os seus servos; o seu prazer é a companhia dos seus amados. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Casas de Paz: Está iniciando, pelo segundo ano, a campanha Casas de Paz, uma iniciativa onde vamos até as casas 

das pessoas levando oração e o amor de Deus. Treinamento inicia em 15 de fevereiro. Acesse: 

www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz  

Projeto Mochilas Solidárias: Doações de mochilas em bom estado de uso, ou uma mochila nova com material 

escolar e produtos de higiene pessoal, podem ser feitas na recepção da PIB Curitiba (Batel). Mais informações: (41) 

3091-4354  

One Love – O casamento que você sempre quis: Grande encontro para namorados, noivos, casados organizado pelo 

ministério One. Acontecerá em 14 de fevereiro, às 20h, no Auditório do 2º andar.  

Quebrando o Iceberg!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Material: Balas embrulhadas 

Descrição: Dê a cada participante uma bala e após isso, peça que descasquem a bala usando uma só das mãos (não 

sendo a mão que usa geralmente, ou seja, se for destro usar a mão esquerda, se for canhoto usar a mão direita). 

Comentário: Ao final, saliente que é mais difícil fazer as coisas sozinhos, mesmo que sejamos habilidosos, e que com 

Deus, que é a mão forte em nossa vida, temos um direcionamento certo. 

 Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cantarei Teu Amor – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

Torre Forte – Diante do Trono 

A Ele a Glória - Gabriela Rocha 

 

http://www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz
https://www.youtube.com/watch?v=a_BdBmUKVf4
https://youtu.be/641GTBistIM
https://youtu.be/9p3qBC3VotM


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

De onde vem a força para vencer? | Pr. Paschoal Piragine Jr | 2 Crônicas 13.18 

Judá e Israel estavam em guerra por causa da separação das tribos, que ocorreu após a morte do Rei Salomão. Judá, 

mesmo não estando em melhor situação, venceu a batalha e com isso vem o questionamento: “De onde vem a força 

para vencer?”. Vejamos algumas respostas para esta pergunta:  

1) Fé na promessa de Deus (v. 5): O rei Abias creu na promessa que Deus tinha feito, que sempre haveria um 

descendente de Davi no trono de Israel, portanto, esse reinado ia continuar, não importava a quantidade de soldados do 

outro exército ou as estratégias. Essa promessa se cumpre até hoje, pois Jesus é o nosso Rei. A fé para vencer vem da 

confiança em Deus. Ele fez inúmeras promessas para nós também: Deus tem um plano para nossa vida, nossa vida tem 

um propósito; junto com Deus, não temos o que temer. Na Bíblia há 365 vezes a menção da expressão “não temas”; 

Jesus estará conosco sempre, até a consumação dos séculos. 

 Você se recorda de alguns exemplos bíblicos de fé? Compartilhem e reflitam como aplicar. 

2) Fé que depositamos no comando do Senhor sobre a nossa vida (v. 12): O povo de Judá havia colocado Deus 

como o Senhor todo poderoso e comandante do exército deles; assim a Palavra de Deus nos ensina: “Se Deus é por 

nós, quem será contra nós?” Para isso ser real em nossas vidas, é necessário entregarmos nossas vidas no controle do 

Senhor. Quão bom é depender da graça de Deus!  

Existe alguma área que você tem dificuldade de colocar sob o controle do Senhor? Essa é a área que você é 

mais habilidoso? 

3) Disciplinas Espirituais (v. 11): Toda manhã e toda tarde, o povo, através do sacerdote, oferecia holocaustos ao 

Senhor. Precisamos ser recarregados com a graça de Deus, e essa recarga deve ser diária. Ouvir a voz de Deus e 

entender o que ele quer para nós deve ser algo frequente em nossa vida. É no poder do Espírito Santo que vencemos as 

batalhas da vida (cf. Zacarias 4.6). Viver em profunda comunhão e intimidade com Deus é viver na revelação e 

milagre da benção do Senhor. 

Você tem separado tempo no seu dia para ouvir a voz de Deus e entender Sua vontade? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Testemunhos e experiências compartilhados são um chamado do Espírito Santo, nos mostrando que ele não faz 

acepção de pessoas; a graça dele é para todos. Ele diz que, se o buscarmos intensamente, ele age; isso é maravilhoso! 

Não perca oportunidades! Compartilhe seu testemunho e reviva com outras pessoas o que Deus já fez em sua vida. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A oração de hoje é para que, em meio às nossas batalhas (financeiras, emocionais, familiares), possamos crer no Deus 

Todo Poderoso, confiando que ele vai cuidar de nós, que tenhamos fé para entregar o comando da nossa vida a Deus e 

obedecê-lo incondicionalmente.  

 

 

https://my.bible.com/bible/129/2CH.13.18
https://my.bible.com/bible/129/2CH.13.5
https://my.bible.com/bible/129/2CH.13.12
https://my.bible.com/bible/129/2CH.13.11


 

   
 

 

 

 

 

 


