ASSUNTO DA SEMANA: Uma igreja relevanteI
Curitiba, 17 de maio de 2020
Objetivo do encontro: refletir sobre a importância de uma igreja relevante na nossa sociedade e
para as pessoas que o Senhor quer alcançar por meio de nossas vidas.
Para o líder: que você seja cheio do Espírito Santo e possa ser ousado como Paulo, ao pregar o
evangelho da salvação! Nunca se esqueça que um líder de qualidade é gente boa, cheio do Espírito
Santo e com uma fé inabalável.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO – Ousadia para pregar a Palavra do Senhor
Como fazer: pedir aos integrantes da célula que citem situações de personagens da Bíblia nas quais
usaram de muita ousadia para pregar o evangelho. Peça para que façam um paralelo com a situação
da igreja de Cristo hoje, se conseguem visualizar a mesma ousadia, e pergunte o por quê.
Objetivo e aplicação: relembrarmos momentos de extrema ousadia vivenciados pelos nossos
primeiros irmãos na fé e refletirmos sobre a situação atual da igreja espalhada pelo mundo, como
também, nos avaliarmos individuamente, em relação a nossa ousadia manifestada para
propagarmos a nossa fé. Que possamos ser inspirados com tantas histórias bíblicas de pessoas que
eram como nós, mas que não tiveram medo de ser ousadas, para declarar o que de mais importante
existe em todo este mundo, a Salvação por meio de Jesus!

20 MINUTOS
1. Não posso me calar
2. Leia: Salmos 136
3. Qual o versículo que mais toca o seu coração e que mensagem trás para você?
4. Orações pedindo para que Deus nos encha com Seu Espírito e nos dê ousadia para pregarmos a
Sua Palavra!
5. Jesus em tua presença

RESUMO DA MENSAGEM: Uma igreja relevante
Texto: Atos 4 e 11- Pr. Paschoal Piragine

INTRODUÇÃO
Nesta semana nossa igreja comemorou 106 anos! Em uma situação de pandemia, como podemos
ser uma igreja relevante? Para isso inicia-se uma nova série de estudos sobre as marcas dessas
relevâncias descritas no livro de Atos de três igrejas referenciais: Jerusalém, Samaria e Antioquia.
I. Uma liderança referencial (Atos 11:22-25)
Essas 3 igrejas tinham líderes com qualidades em comum: Bondade: Barnabé era um líder gente
boa e tinha bons olhos para perceber a graça de Deus agindo. Plenitude: quando vivemos cheios do
Espírito Santo, não só somos capazes de discernir as coisas de Deus, como também podemos ver o
poder do Senhor agindo em nós, e através de nós. Fé: Uma igreja relevante precisa de homens e
mulheres cheios de fé nas coisas espirituais e materiais. Ousadia na Proclamação da Palavra:
Barnabé lembrou-se da profecia de que Paulo seria o apóstolo dos gentios e de sua ousadia na
proclamação do evangelho. Como precisamos de líderes que tenham coragem para pregar a palavra
de Deus!
II. Sensível às necessidades das pessoas (Atos 4: 32-35 e 11:28-30)
Outra característica dessas 3 igrejas era a sensibilidade e disponibilidade para ajudar as pessoas nas
suas necessidades. O amor prático os fazia repartir e se materializava em ofertas, doações e
serviços. Com isso a igreja caía na simpatia da população, e as pessoas iam sendo atraídas pra Jesus
e muitos se convertiam. Mais do que nunca precisamos que todos nós que somos a Igreja de Jesus
possamos nos unir para socorrer este mundo agonizante. Ser igreja relevante é quando o povo de
Deus se levanta para ser parte da solução na vida de alguém.
III. Uma igreja que não tema entrar pelas portas abertas pelo Espírito Santo (Atos 11:18)
Os judeus não sabiam como evangelizar. E o Senhor tinha pressa, por isso através de movimentos do
Espírito Santo a igreja era empurrada aos gentios. Hoje a igreja está sendo impulsionada também.
Deus está quebrando o orgulho. O Senhor está abrindo os meios de comunicação para adentrarmos
o mundo com a palavra, e fazer o evangelho chegar à todas as pessoas ainda em nossa geração.
Você precisa perceber que Deus está abrindo portas que antes eram fechadas. O Senhor está nos
chamando a serví-lo por essas portas que Ele está abrindo.
IV Uma igreja inclusiva (Atos 13:1)
A igreja se tornou um lugar de inclusão para todos os que pela fé crêm em Jesus, e aceitam ter sua
vida e valores transformados por Ele. Lucas demontra isso ao descrever a liderança da igreja,
composta por diferentes etnias e padrões sociais. Ainda falta muito para sermos de fato inclusivos.
Inclusividade é antes de tudo uma atitude de amor que precisa tomar o nosso coração. Se o nosso
coração endurece, nós perdemos a benção de sermos agentes de Deus na transformação deste
mundo.
CONCLUSÃO Se queremos ser uma igreja relevante precisamos estar com os olhos bem abertos,
cheios do Espírito Santo e com o coração sensível diante das necessidades ao nosso redor com ações
práticas, investindo nossos dons e talentos nesse propósito.

35 MINUTOS
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)
a) Qual a importância da presença dessas marcas (bondade, plenitude, fé e ousadia) na igreja, nesta
situação de pandemia?
b) De que maneira você deve agir para ser um líder gente boa, cheio do espírito Santo e com uma fé
inabalável? Cite exemplos práticos.
c) Na frase mencionada pelo pastor: “só existe um batismo, mas na vida aparecem vários
enchimentos”. O que isso representa para um líder?
2– Entendimentos (pontos da mensagem)
a) De que maneira você consegue traduzir a sensibilidade da igreja como algo essencialmente
espiritual?
b) Conte uma experiência de como você influenciou pessoas, manifestando a presença de uma ou
mais dessas qualidades de liderança.
c) Nesses tempos de pandemia, você tem tido ousadia para pregar a palavra? Se sim, de que forma?
d) Como uma igreja pode ser inclusiva, e para que isso aconteça o que precisa acontecer?
3– Checagem
a) As pessoas que convivem com você (família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho) percebem
essas quatro qualidades de liderança em sua vida?
b) Nesse tempo de isolamento social quantas vezes você compartilhou o seu testemunho de fé?
c) Você tem obedecido a ordem de Jesus de levar a muitos a mensagem de Sua salvação?Quantas
pessoas você está discipulando ou evangelizando?

15 MINUTOS
Além desse aprendizado queremos desafiar você a se comprometer na implantação dessas marcas
em nossa igreja. Qual é o teu talento? Qual a porta Deus está abrindo para você neste tempo de
pandemia? Invista teus dons e talentos nesta semana e atravesse a barreira do medo, da
insegurança, e avance fazendo diferença na vida de pessoas, fazendo o amor de Jesus conhecido na
prática.

10 MINUTOS
Oremos por todos os ministérios da nossa igreja e pelos que estão entregando suas vidas a Jesus,
por meio virtual, por intermédio das programações online da PIB. Muitos estão em processo de
discipulado, reconciliação e integração na igreja. Que eles possam ser fortalecidas e permaneçam no
caminho do Senhor!Oremos pelos países que estão sofrendo com esta pandemia. Oremos pelo
Brasil, pelas nossas autoridades, para que tenham sabedoria para nos conduzir da melhor forma
nesses tempos tão difíceis. Oremos pelos líderes da nossa igreja (especialmente pelo pastor Paschoal
e sua esposa), pelas nossas células, pelas pessoas enfermas em nossa igreja. Oremos pelos pedidos
de nossa célula.

