
 

   
 

 
Dia 17 de Maio de 2020 

 Líder: essa é pra você! Esperança para cristãos imperfeitos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“A sua fé o torna desejoso de abandonar o pecado e progredir em santidade? Esse é o tipo de fé que, em 

meio a imperfeição, pode olhar para Cristo e dizer: ‘Você já me aperfeiçoou diante de sua vista.’  

Esta fé diz: ‘Cristo, hoje pequei. Mas eu odeio o meu pecado. Pois, você escreveu a lei no meu coração e 

eu desejo cumpri-la. E está operando em mim o que é agradável aos seus olhos. E assim, odeio o pecado 

que ainda cometo; e odeio os pensamentos pecaminosos que entretenho.’” 

(John Piper) 

 

“Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.” 

 

– Hebreus 10.14 (ARA) 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Projetos ABASC: Para conhecer e apoiar os projetos de Ação Social da nossa igreja acesse o informativo 

pelo site:www.bit.ly/informativomaio ou entre em contato pelo telefone (41) 3091-4354.  

Projeto Levanta: Com o objetivo de aconselhar e pastorear empresários, existe o Projeto Levanta. Para 

informações ou para cadastrar sua empresa acesse o portal: levanta.org.br 

 

Quebrando o Iceberg! 106 anos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição: A PIB está fazendo 106 anos, nós somos a igreja, que alegria! Peça para que cada um, 

voluntariamente, conte um breve resumo do que a igreja representa em sua vida, como conheceu e a há 

quanto tempo frequenta a PIB. 

Ao final louvem a Deus por tudo o que Ele fez e está fazendo em nosso meio. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ele é exaltado – Adhemar de Campos 

Maravilhosa Graça – PIB Curitiba 

Não posso me calar – Carlinhos Felix 

 

https://youtu.be/22c5Flzd8Iw
https://youtu.be/wRDA2XGnY7Q
https://youtu.be/Cp3HOYAHvBo


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uma Igreja Relevante | Pr. Paschoal Piragine Jr | Atos 11.22-25,28-30; 4.32-35 

Na Palavra de Deus, podemos encontrar o significado de ser relevante mesmo em tempos difíceis, ou 

mesmo durante um isolamento, como o que estamos vivendo. O livro de Atos nos conta sobre três igrejas 

relevantes (Jerusalém, Samaria e Antioquia), das quais veremos algumas marcas e qualidades dessa 

característica. Vejamos algumas marcas de relevância que podiam ser encontradas nestas igrejas:  

1) Líderes que marcavam vidas (Atos 11.22-25): Essas três igrejas tinham líderes que eram referenciais 

do evangelho, encontraremos neles quatro características que faziam parte de suas vidas (e devem fazer 

parte da nossa vida também, como cristãos): 

I. Bondade: A Bíblia afirma que Barnabé era “gente boa”, por isso foi à Antioquia com a missão de 

verificar como aproximar essa igreja de Jerusalém; e, chegando lá, ele se alegrou grandemente 

ao ver o mover do Espírito Santo naquele lugar (v. 23). Gente boa se alegra com a alegria dos 

outros! 

II. Plenitude: A Bíblia fala que os líderes dessas três igrejas viviam a plenitude da graça de Deus 

em suas vidas. Pessoas que conhecem o poder de Deus em suas vidas, vivem a plenitude dele 

em suas vidas (cf. Gálatas 6.8).  

III. Fé: Em Hebreus, encontramos a definição de fé, e isso vale para coisas futuras (vida eterna) e 

para coisas que fazemos hoje aqui na terra (cf. Hebreus 11.6). 

IV. Eram cheios de ousadia para proclamar o Evangelho (Atos 9.17-20): Se quisermos ser uma 

igreja relevante precisamos também de ousadia para pregar o evangelho. 

Como você tem exercido a liderança e demostrado amor de Deus em tempos de isolamento? 

 

2) Sensibilidade com as necessidades das pessoas (Atos 11.28-30): Havia nessas igrejas uma grande 

disponibilidade em ajudar, isso era algo espiritual, onde as necessidades materiais e espirituais eram 

cuidadas, através de um movimento de fé para concretização do amor de Deus (cf. Atos 2.47). E através 

desse amor, as pessoas em volta eram atraídas naturalmente para Jesus. 

Você tem feito parte das ações que a igreja está fazendo para ajudar e amar pessoas neste tempo 

(Projeto Levanta, Projeto Ombro Amigo, Produção de Máscaras, Projeto Comida Boa, Distribuição 

de Cestas Básicas, Intercessão, entre outros)? Faça parte! Deus usa pessoas para ajudar pessoas. 

Neste tempo de pandemia novas portas estão se abrindo, você pode ver alguma? (culto, células e 

discipulados on-line, aplicativos da bíblia). 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estudos comprovam que cada pessoa influencia pelo menos outras 15 pessoas. Cada um de nós quando 

conhecemos o evangelho e aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente salvador tem uma missão, a 

de fazê-lo conhecido. Que nossas vidas e ações possam transbordar o amor do Pai, o que O façamos 

conhecido através das nossas vidas.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A oração de hoje é para que possamos estar forjados com as qualidades de liderança para fazermos uma 

igreja relevante, e nesse processo diário tenhamos ousadia e amor para fazer nosso Senhor conhecido.    

https://www.bible.com/bible/1608/ACT.11.22-25,28-30
https://www.bible.com/bible/1608/ACT.4.32-35
https://www.bible.com/bible/1608/ACT.11.22-25
https://www.bible.com/bible/1608/ACT.11.23
https://www.bible.com/bible/1608/GAL.6.8
https://www.bible.com/bible/1608/HEB.11.6
https://www.bible.com/bible/1608/ACT.9.17-20
https://www.bible.com/bible/1608/ACT.11.28-30
https://www.bible.com/bible/1608/ACT.2.47

