
 

   
 

 
Dia 25 de Agosto de 2019 

 Líder: essa é pra você! A poda de Deus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto limpa, para que produza 

mais fruto ainda” (João 15.2).  

Nenhum ramo produz fruto sem estar ligado à videira. Nenhum órgão sobrevive fora do corpo. Nenhum 

homem pratica o bem sem Deus. 

A natureza nos revela que, para frutificar, é necessária uma fonte de vida. No caso dos frutos num ramo, a 

fonte é a videira. No caso dos órgãos, a fonte é o corpo. No caso do bem feito pelo homem, a fonte é Deus. 

Assim como, naturalmente, um ramo ligado à videira frutifica e um órgão no corpo sobrevive, também o 

homem de Deus pratica o bem.  

“Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém; aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é 

justo” (1 João 3.7). 

E sendo Jesus a videira verdadeira, e nós, seus ramos, ele nos podará (sim! Ele fará isso) para que sejamos 

mais e mais produtivos. Não desanimemos, porém, pois que “todas as coisas cooperam para o bem 

daqueles que amam a Deus, […] para serem conformes à imagem de seu Filho…” (Romanos 8.28-29). 

Uma grande pedra não é arte se não for esculpida. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Módulo “Ser Igreja”: Para quem deseja se tornar membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba e conhecer 

melhor a nossa missão e visão, ocorrerá dia 31 de agosto e 1º de setembro, às 14h o módulo intensivo do 

“Ser Igreja”. 

Missionar – Para a Glória de Deus: De 27/09/2019 a 29/09/2019 vai acontecer o Missionar com oficinas, 

wokshops e preletores e também do Jantar missionário, mais informações em missoes@pibcuritiba.org.br 

Quebrando o Iceberg! Pedidos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Pedaços de papel e caneta  

Desenvolvimento: Entregue para cada pessoa papel e caneta e oriente-os a escrever no papel um pedido 

a Deus.  

Conforme forem finalizando, explique que o objetivo da dinâmica é salientar a importância de levarmos a 

Deus nossos pedidos e súplicas, pois ele tem prazer em responder às nossas orações. Leiam Mateus 7.7-

20. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Grandes Coisas (God of This City) – Fernandinho 

Abraça-me – David Quinlan 

mailto:missoes@pibcuritiba.org.br
https://my.bible.com/bible/1608/MAT.7.7-12
https://my.bible.com/bible/1608/MAT.7.7-12
https://youtu.be/5WxNEs9fxG0
https://youtu.be/com5UB-SWYY


 

   
 

Descansarei – Comunidade Evangélica Maringá 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Confusão da Alma | Pr. Michel Piragine | João 14.1, 27 

Estudaremos a paz que podemos encontrar em Cristo Jesus. No texto consta a expressão “não se turbe o 

vosso coração”; a palavra “turbe” significa confusão e por vezes nossos sentimen tos entram num turbilhão 

e não se consegue humanamente controlar a ansiedade da alma. Jesus, em sua infinita bondade, pode 

colocar em ordem nossa vida interior e, para termos esta graça, devemos orar, pois Deus escuta as nossas 

orações. Ou seja, devemos pedir a ele o que necessitamos. Vários textos da palavra de Deus confirmam 

que Deus responde nossas orações (Filipenses 4.6). Vejamos algumas lições de como devemos orar e levar 

a Deus nossos anseios:  

1) Peça, você é filho (vv. 13-15): Devemos pedir o que precisamos, pois somos filhos sedentos da ajuda 

do Pai, tal como uma criança pequena pede a seu pai terreno. A oração respondida glorifica o Pai. 

Você tem levado a Deus seus anseios pedindo por socorro?  

Você já teve alguma oração respondida? Compartilhe para glorificar o nome de Deus! 

2) Ore em nome de Jesus: O nome de Jesus tem poder e toda autoridade nos céus e na terra. Pedir algo 

em nome de Jesus significa pedir algo que o próprio Jesus pediria, ou seja, nosso pedido deve ser algo que 

agrade e glorifique seu nome. Jesus só empresta seu nome para quem se compromete, ele não quer dar a 

nós somente o que precisamos, mas ele quer mudar nossa vida, transformando-a por completo para que 

assim a paz de Deus guarde nosso coração. 

3) Ore com fé (v. 12): Vários textos da Bíblia falam que devemos orar com fé. Orar com fé não é querer 

muito uma coisa nem pensar positivo, o significado da palavra “fé” no hebraico é “lançar o peso sobre”, ou 

seja, confiar para ter coragem de seguir e ficar tranquilo com a certeza de resposta, fazendo uma entrega 

real e crendo que Deus é poderoso para cuidar de você. Deus está trabalhando!   

Que interferências você identifica que podem prejudicar a entrega do nosso fardo a Deus? Você tem 

orado e confiado que Deus pode atender sua oração?   

4) Seja obediente (v. 21): Quando temos prazer em obedecer ao Senhor, ele também tem prazer em se 

manifestar a nós. Vários textos falam sobre o poder em Deus na oração do justo (1 Pedro 3.12), (Tiago 

5.16). É desejo de Deus se revelar para manifestar sua glória.  

De forma prática, como podemos guardar a palavra e sermos obedientes? (Leitura da Bíblia, oração, 

busca incessante em fazer a vontade de Deus)  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Que tal dedicar um tempo de sua oração pedindo pela sua vida ou pela vida das pessoas próximas? Que 

Deus possa nos dar oportunidade para orar por pessoas, apresente-se e ore, pois nosso Deus responde as 

orações também no nosso tempo! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A oração de hoje é para que possamos levar a Deus nossas súplicas e confiar nele, trocando o fardo pesado 

por um fardo leve. 

https://youtu.be/CU4QRZiaPBs
https://youtu.be/f892UMVHXvg?t=3310
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.14.1,27
https://my.bible.com/bible/1608/PHP.4.6
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.14.13-15
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.14.12
https://my.bible.com/bible/1608/JHN.14.21


 

   
 

 

 


