
 
Dia 11 de Agosto de 2019 

 Líder: essa é pra você! Só orar? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo” (Tiago 5.16). 

Às vezes, somos pegos dizendo algo do tipo: “Não posso fazer nada, somente orar.”  E diminuímos a 

oração a uma coisa pequena, de pouca eficácia. Porém, a Palavra de Deus nos mostra que orar um 

grande feito.  

Talvez você consiga ser um agente de cura, mesmo não sendo médico. Talvez você consiga ser um 

agente de ensinamento, mesmo não sendo professor. Talvez você consiga ser um agente de restauração, 

mesmo não sendo conselheiro. Talvez você consiga ser um agente de salvação, mesmo não sendo 

pastor. Grandes coisas pode aquele que ora. O capacitado faz o que consegue, o homem de oração “faz” 

o que Deus consegue.  

Não menospreze a oração, ela é muito poderosa. O seu poder não está em quem a faz, mas em quem a 

escuta. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Campanha de Oração (40 dias): Começou a campanha de oração deste ano, Uma Nova Chance. 

Adquira seu livro na livraria da igreja. 

 

Curso Noivos - Como viver uma história de amor: Início em 18 de agosto. 7 encontros aos domingos, 

das 15h30 às 18h, no 2º andar. Investimento de R$ 160 por casal. 

 

NXT CAMP 2019: Retiro para vocês, jovens após a universidade. De 06 a 08 de setembro, na Chácara 

Esperança. 2º Lote: R$ 270 (até 15/08) e 3º Lote: R$ 290 (16/08 até 05/09).  Transporte não incluso. 

Inscreva-se no site.   

 

Seminário Feridas na Infância: De 04 a 05 de outubro. É necessário enviar por e-mail o seu nome 

completo, e-mail e celular juntamente com o comprovante de depósito no valor de R$ 50,00. As inscrições 

são feitas pelo e-mail: ester.pinheiro@pibcuritiba.org.br ou nos stands nas quintas à noite das 18h30 às 

19h30. 

 

Para a Glória de Deus - Missionar 2019: Dias 27 a 29 de setembro. Entrada franca. O evento missionário 

acontece há mais de 30 anos na PIB Curitiba e todos os anos Deus nos surpreende com o seu agir 

durante esses dias. Este ano o evento contará com: vivências missionárias, stands, cultos especiais, jantar 

missionar e muito mais.  

 

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

eventos.pibcuritiba.org.br    

 

http://e-inscricao.com/pibcuritiba/nxtcam


 

 

Quebrando o Iceberg! Ainda dá tempo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Diga algo que você disse que faria no começo do ano e ainda não fez! Exemplo: caminhar, ir ao médico, 

ler a Bíblia... 

Todo tempo é tempo para fazermos uma “faxina” em nossa vida, colocarmos a casa em ordem e preparar-

nos para que 2019 seja um ano de forte crescimento espiritual. Hoje, Deus dá a você uma nova chance!  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Romanos 8 – Edificando Adoradores 

Encontra em Mim – Luiz Lima Sobrinho 

Aqui Com Você – Salvaon 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uma Mulher que Precisava de Uma Nova Chance | Pr. Paschoal Piragine Jr. | João 4.4-29 

Essa semana, estamos iniciando uma campanha de oração que tem um tema peculiar: Uma Nova 

Chance. Talvez porque todos nós, em algum momento, precisamos de uma segunda chance. O texto que 

vamos estudar nos fala de uma mulher que afetivamente precisou de 5 chances. Jesus lhe encontra e lhe 

oferece uma nova chance para preencher o vazio de sua alma: 

1) Jesus é o iniciador da nova chance espiritual em nossas vidas (v. 4): Era necessário a Jesus 

passar por Samaria, pois ali havia uma mulher que precisava que ele desarmasse as minas do seu 

coração, as dores, decepção, ódio e rancor. Ele precisava passar por Samaria para que aquela mulher 

pudesse ter uma segunda chance, através de um encontro pessoal com o Mestre. Jesus toma a iniciativa 

de buscar você para lhe oferecer uma nova chance proveniente do seu amor e graça.  

Você precisa de uma nova chance de Jesus? Em qual área?  

2) O que nos impede de aproveitar a nova chance? (vv. 9-18): Parece que havia um intenso conflito 

interior que impedia aquela mulher de reconhecer e aceitar a oportunidade da graça, a qual Jesus lhe 

oferecia. Primeiramente, a mulher tinha um preconceito de falar com Jesus, pois era um judeu falando com 

uma mulher samaritana. Às vezes, não permitimos Jesus fazer a obra que precisamos, porque temos 

ideias preconcebidas sobre: o que precisamos, como agir, de quem está mostrando o caminho. Também, 

a mulher estava com uma cegueira espiritual, pois não conseguia entender o que Jesus estava falando 

acerca da Água da Vida. Ela não conseguia perceber que nenhum relacionamento afetivo poderia 

preencher o vazio espiritual da sua alma. Por fim, a samaritana estava vivendo com uma pessoa que não 

era seu marido. Ela estava vivendo em pecado e sofrendo as consequências de seus erros.   

O que tem impedido você de aproveitar uma nova chance de Jesus?  

Tem algo que tem o deixado cego espiritualmente?  

Qual pecado você tem que abandonar hoje? [Reflexão] 

3) O que eu preciso para alcançar uma nova chance? (vv. 28-29): Coloque o seu pote aos pés de 

Jesus: deixe suas falsas seguranças, dores, medos, tudo o que o que possa impedir você de caminhar na 

graça de Jesus. Além disso, comprometa-se com Jesus: se antes a mulher fugia de todos, ao tirar a água 

ao meio dia, agora ela apresente Jesus a todos. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. É dele que você vai 

falar, porque a boca fala do que o coração está cheio.  

Você quer se comprometer hoje com Jesus?  

https://youtu.be/5hbzZf8JoHM
https://youtu.be/Ug_lkVZOEWQ
https://youtu.be/owkF2Tuddv8
https://youtu.be/Wb0vn1Hcu0c?t=3253
https://my.bible.com/bible/211/JHN.4.4-29
https://my.bible.com/bible/211/JHN.4.4
https://my.bible.com/bible/211/JHN.4.9-18
https://my.bible.com/bible/211/JHN.4.28-29


 

 

 

Compartilhando o Evangelho 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comece a célula relembrando seus membros qual é o motivo deles estarem ali toda semana, pois entendemos 

que esses princípios são internalizados através de repetição. 

Os objetivos centrais de uma célula são: Comunhão; Edificação; Cuidado e, principalmente, Evangelismo. 

Pergunte aos membros da sua célula se eles têm compartilhado o Evangelho com outras pessoas e convidado 

elas para participarem da reunião semanal. Estabeleçam novas estratégias para alcançar novos membros para 

a célula.  

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, obrigado porque o Senhor nos oferece uma segunda chance! Que possamos abandonar nossos 

preconceitos e abrir nossos olhos para aquilo que o Senhor tem a oferecer às nossas vidas. Que 

possamos deixar para trás os pecados que nos separam da sua presença. Em nome de Jesus. Amém! 

 

 


