
 

   
 

 
Dia 15 de Dezembro de 2019 

 Líder: essa é pra você! Pés Formosos (Isaías 52.7) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quão belos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quão graciosos, os lábios que espalham as boas 

notícias. Feliz é o homem que cumpre o chamado de Deus, que dedica sua vida, seus sonhos e até sua morte 

para levar alegria aos povos. 

Vão, disse Jesus, e compartilhem o meu evangelho. Não fiquem parados, esperando que os povos venham até 

vocês. Vão vocês a eles e propaguem a boa-nova de grande alegria: Jesus, o Cristo, nasceu da virgem, viveu 

vida justa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, intercede por nós diante do Pai, 

e voltará para buscar a sua igreja. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Mobilize - Seja um Mobilizador de Missões: No Missionar, o Ministério de Missões lançou um novo projeto 

para nossa igreja: Mobilize - Mobilizadores de Missões nas Células. Além do líder e do auxiliar, agora cada 

célula terá um mobilizador, ele será o responsável por aproximar a sua célula dos missionários da nossa 

igreja. Logo será adicionado ao roteiro de célula uma secção sobre missão, que deverá ser conduzido pelo 

mobilizador. Pedimos, com muito carinho, que os líderes de cada célula escolham seus mobilizadores e 

peçam para preencher o link: https://www.pibcuritiba.org.br/mobilizador/ ou ligue no telefone: 3091-4315 

Centro de Formação Ministerial (CFM): Estão abertas as inscrições para o CFM, invista na capacitação 

da sua liderança em missões e faça diferença onde você estiver. Para mais informações: 

edcrista@pibcuritiba.org.br 

Células: Esse é um convite para as células enviarem um vídeo de agradecimento ou testemunho sobre 

como Deus tem agido na sua célula e quem sabe impactar vidas! Envie uma mensagem para 

online@pibcuritiba.org.br  

Quebrando o Iceberg! Fora do lugar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Lápis e papel. 

Descrição: O líder pede para os participantes fecharem os olhos. Peça a cada participante que desenhe 

com os olhos fechados: Uma casa. Nessa casa, coloque janelas e portas, ao lado da casa desenhe uma 

árvore. Desenhe um jardim cercando a casa, sol, nuvens, aves voando. Uma pessoa com olhos, nariz e 

boca. Por fim, peça para escreverem a frase: SEM A LUZ DE DEUS, TUDO FICA FORA DO LUGAR. 

Peça para abrirem os olhos e mostrarem os desenhos.  

Comentário: Sem a luz e a presença do Pai, toda obra sai imperfeita. Sem ela, só há trevas. 
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Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nada Além do Sangue – Fernandinho 

Vim para Adorar-te – Felippe e Mariana Valadão 

Abra Os Olhos do Meu Coração – David Quinlan 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jesus Revelado nas Profecias | Paschoal Piragine Jr. | Isaías 9.1-7 

O nascimento de Jesus foi profetizado muitas vezes no velho testamento, a primeira vez foi em Gênesis 

3.15. O texto de Isaias que iremos estudar explica a missão do nosso Salvador aqui na terra, vejamos 

algumas:  

1) Fazer brilhar a luz (v. 2): Jesus veio para ser a luz do mundo; viver nas trevas é quando andamos sem 

Deus. A Bíblia fala que viver na escuridão é consequência da cegueira imposta pelo mundo, vejamos 

exemplos de cegueiras: 

a) Cegueira imposta por Satanás ao nosso entendimento (2 Coríntios 4.4): Satanás coloca uma venda 

espiritual em nossas mentes, que nos impede de ver coisas na nossa vida que não agradam a Deus e 

deixam cicatrizes em nossa alma, distorcendo a realidade sobre quem somos e sobre quem Deus é. Jesus 

é a luz que ilumina nossa mente! 

b) Cegueira do curso deste mundo (Efésios 2.1-3): Essa cegueira tem a ver no contexto de como vivemos 

na nossa cultura os valores, os objetivos e conceito de “sucesso”. Não siga o curso do mundo! 

Você já se sentiu mal ou diferente por fazer o que era certo? Compartilhe! 

Você pode citar no nosso país, cidade e convívio valores que não agradam a Deus? 

c) Cegueira pelo conceito que temos de nós mesmos (1 Coríntios 1.18-25): Existe uma cegueira que 

algumas pessoas têm que as fazem pensar que são mais sábias ou fortes que Deus, até mencionando que 

as coisas de Deus são para ignorantes. Para essas pessoas, é impossível crer que Deus intervém na vida 

humana. Essa é a cegueira da arrogância, pois Deus existe e se revela. Tudo o que existe, o que vemos e 

o que nem sabemos que existe foi criado por Deus. Deus, em sua sabedoria, nos salva com atos simples 

através dos quais manifesta Seu poder, Jesus nasceu como um pequeno bebê, que nasceu em uma 

manjedoura, usando a cruz (que era vista como maldição) como um meio para que nossos pecados fossem 

pagos e ao terceiro dia Jesus ressuscitou, glória a Deus!  

Deus já se revelou a você mudando o seu conceito sobre algo? Como foi?  

2) Ser o seu conselheiro maravilhoso (v. 6): Quando você abraça essa luz que é Jesus, vamos começar 

a ser guiados pela luz. Ele segura na nossa mão e diz: “Vem comigo!”. 

3) Ser o príncipe da nossa paz (v. 6): Quando deixamos a luz de Jesus entrar em nossa vida, ele coloca 

em nosso coração paz para esperar o processo, andando de mãos dadas e confiando com fé no nosso Pai. 

Aprenda a ser obediente e viva com a paz do Senhor em seu coração! 

Você já sentiu paz em meio a aflições? Compartilhe seu testemunho e encoraje seus irmãos! 

Que áreas da sua vida você tem dificuldade de entregar o controle a Deus? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aproveite esse momento de natal e fim de ano para demonstrar seu amor, não deixe de perdoar e pedir 

perdão sempre que preciso for.  

https://youtu.be/csPaNdL6ndA
https://youtu.be/vnNgG3hXaYg
https://youtu.be/0UWvytsDEng
https://my.bible.com/pt/bible/129/ISA.9.1-7
https://my.bible.com/pt/bible/129/GEN.3.15
https://my.bible.com/pt/bible/129/GEN.3.15
https://my.bible.com/pt/bible/129/ISA.9.2
https://my.bible.com/pt/bible/129/2CO.4.4
https://my.bible.com/pt/bible/129/EPH.2.1-3
https://my.bible.com/pt/bible/129/1CO.1.18-25
https://my.bible.com/pt/bible/129/ISA.9.6
https://my.bible.com/pt/bible/129/ISA.9.6


 

   
 

Que esse amor não dure apenas nas festividades; ame sempre! Amar é um exercício diário e deve fazer 

parte da rotina de um cristão. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A oração de hoje é para que possamos viver sob a intervenção de Deus em nossas vidas e ver a Sua luz 

brilhar, tendo fé e sabendo que Deus está conosco e quer nos tirar das trevas. 

 

 


