
 

   
 

 
Dia 01 de Setembro de 2019 

 Líder: essa é pra você!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Aí, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como heró i, a 

percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até à outra vai o seu percurso; e nada 

refoge ao seu calor” (Salmo 19.4-6). 

O poder do Senhor é semelhante aos raios solares, ninguém resiste. Nenhum ser humano consegue 

escolher não sentir o calor do sol num dia de verão; assim também nenhum ser humano, ou ser vivo, ou 

mesmo objetos, pode resistir à soberania de Deus. 

Ele tem tamanho domínio sobre nós que cuida de cada fio de cabelo de nossa cabeça – ele realmente cuida 

nesse nível (cf. Lucas 21.18). Nada acontece sem o decreto de Deus. Ainda que existam eventos, tragédias, 

calamidades e tantas outras coisas que parecem estar fora de controle, o nosso Pai reina sobre tudo (cf. 

Lamentações 3.37). Tudo foi por ele delimitado. Nenhuma gota sequer de água do oceano ultrapassa o 

limite imposto pelo Senhor (cf. Jó 38.8-11). 

Deus, o Senhor, tem controle sobre cada circunstância de nossas vidas, sobre cada célula de nosso corpo, 

sobre cada sentimento que sentimos, sobre cada aspecto da criação (cf. Isaías 40.12, 26). Tudo está na 

palma de suas bondosas mãos. Tal como o sol, que nada refoge ao seu calor, ninguém resiste ao poder de 

nosso Deus. 

 

Sugestão musical: Tu és Soberano – Paulo César Baruk (e Leandro Rodrigues) 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escola de Líderes UPC: O ministério de universitários da PIB está com uma novidade: agora temos uma 

turma da Escola de Líderes. As aulas acontecerão todo sábado, às 17h, na PIB. Sábado agora (07) já vai 

rolar a primeira aula!  

Conjunto de Sinos - Celebração 20 anos: Venha celebrar a Deus conosco pelos 20 anos do Conjunto de 
Sinos da PIB Curitiba. Será uma noite de muito louvor e música de qualidade com a participação de diversos 
convidados. Dia 14 de setembro às 20h na Capela da PIB.Entrada Franca. 

Quebrando o Iceberg! Autoanálise 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Passo 1 – Pegue uma caixa de sapato, coloque um espelho dentro antes que os participantes cheguem à 
reunião. 

Passo 2 – Solicite, quantos participantes desejar, para que se aproximem da caixa, individualmente, e que 
possa descrever a imagem que está vendo sem dizer o nome. Quem é esta pessoa? 

Reflexão da Dinâmica: Isso é uma dinâmica de autoanálise, no momento muita gente não vai saber o 
que dizer, mas com certeza isso vai ficar na mente de cada um após uma autorreflexão. 

https://my.bible.com/bible/1608/LUK.21.18
https://my.bible.com/bible/1608/LAM.3.37
https://my.bible.com/bible/1608/JOB.38.8-11
https://my.bible.com/bible/1608/ISA.40.12,26
https://youtu.be/uvU5LvLaaws


 

   
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nada é Impossível - Quatro por Um 

Oh Quão Lindo Esse Nome é (What a Beautiful Name) – Kemuel 

Aquieta Minh’alma - Ministério Zoe 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jesus Ilustra a Nova Chance | Pr. Pachoal Piragine Jr | Lucas 5.27-39 

Após curas e milagres na cidade de Cafarnaum, Jesus estava a caminho do mar da Galileia e encontra um 

publicano chamado Levi. Os publicanos colhiam impostos do povo e, sendo assim, os judeus sentiam raiva 

deles. Neste encontro entre Jesus e Levi (que depois teve seu nome mudado para Mateus), identificamos 

quatro ilustrações da nova chance que Cristo nos oferece, vejamos:  

1) Ilustração do médico (vv. 31-32): Na festa que Mateus fez para celebrar o que Jesus estava fazendo 

em sua vida, os fariseus criticaram a postura de Cristo por estar no meio de pessoas que, conforme o 

julgamento deles, eram pecadoras. Então Jesus usa a ilustração de pessoas que estão doentes, pois vivem 

no pecado e carecem de um médico para trazer a cura e libertação. Ele é a solução para a doença mortal 

que é o pecado! 

Qual o remédio para o pecado? (arrependimento e fé em Cristo Jesus) 

2) Ilustração do noivo (vv. 33-35): Não contentes com a explicação de Cristo, os fariseus lançam uma 

segunda crítica: nós e os discípulos de João jejuamos, mas vocês só fazem festa. Então, o Senhor usa a 

ilustração de um casamento que na presença do noivo há celebração e alegria. Jesus ensinou que a vida 

cristã é festa, é celebração. Jesus está conosco!  

O que você tem em seu coração que é digno de festa? Poderia compartilhar? 

3) Ilustração das roupas (v.36): Faz sentido usar remendo de uma roupa nova para colocar numa velha? 

Com esta ilustração, Jesus queria ensinar que ele não está fazendo remendo em nossas vidas. Muitas 

vezes, chegamos quebrados em na presença de Deus; e ele não faz um remendo, mas dá uma nova vida. 

A vida nova que Jesus nos dá é abundante, maravilhosa.  

 

4) Ilustração dos odres (vv. 37-39): O vinho naquele tempo era feito num saco de couro e após a 

fermentação, os gases expandiam neste saco. Não daria para colocar outro suco de uva em odres velhos 

para se ter um vinho novo. O que Jesus queria ensinar era que é impossível fazer conter a nova fé nos 

velhos odres de uma religião que não produz vida interior.  

Você consegue identificar as “doenças” que permeiam em sua vida? Se aproxime dos Médico dos 

médicos que ele pode lhe curar, colocar vestes novas e dar um coração restaurado.  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nosso Deus é poderoso! Ele cura, traz liberdade aos cativos de coração e nos faz sentar à mesa do Rei. 

Líder, incentive sua célula a buscá-lo com integridade de coração, pois diante de corações quebrantados e 

contritos, Deus não os desprezará.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, nos ajude a identificar as chagas em nossas vidas que nos atrapalham de nos aproximar mais de 

ti. Purifica a nossa mente e coração, Pai. Clamamos por cura e libertação de tudo aquilo que nos aprisiona! 

Em nome de Cristo, amém.  

https://youtu.be/DA0STfiI3Zo
https://youtu.be/V-n0FDCT2N4
https://youtu.be/-h56BHdPKIU
https://my.bible.com/bible/211/LUK.5.27-39
https://my.bible.com/bible/211/LUK.5.31-32
https://my.bible.com/bible/211/LUK.5.33-35
https://my.bible.com/bible/211/LUK.5.36
https://my.bible.com/bible/211/LUK.5.37-39


 

   
 

 

 


