
 

   
 

 
Dia 15 de Março de 2020 

Líder: essa é pra você! Corações ardentes 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando 

nos expunha as Escrituras?” (Lucas 24.32) 

 

Quando os discípulos lentos finalmente perceberam quem estava com eles durante todo o caminho, 

disseram um para o outro: “Por acaso, o nosso coração não queimava quando ele nos mostrava as verdades 

das Escrituras durante a viagem?” 

Como gasolina na fogueira, a Verdade bíblica incendeia o coração cristão. A revelação do evangelho causa 

impacto no filho de Deus que ama o Cristo do evangelho. Aqueles discípulos, mesmo que lentos em suas 

mentes, estavam em harmonia com o Senhor em seus corações. Sem perceber, eles estavam amando o 

Senhor que caminhava com eles, ainda que seus olhos e a tristeza os impedissem de perceber quem era 

aquele Homem. 

Jesus é o combustível que impede que a chama do amor de Deus em nós se apague. Ele é o Amado que 

nos mantém fascinados. Ele é o nosso Companheiro de estrada. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comunicado: Como atitude de prevenção, alguns eventos e atividades da Primeira Igreja Batista de Curitiba 

estão sendo suspensos. Eventos como Celebrando Restauração, Café com Negócios e Bazar Beneficente 

serão reagendados ou suspensos. Fique ligado nas redes sociais da PIB para se manter informado. 

 

Quebrando o Iceberg! Semeadura e colheita. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Leve uma bacia com sementes variadas para a célula. Fale que cada um terá a oportunidade de pegar uma 

semente e falar de que forma pode semear na vida de alguém (de forma sucinta). O que você precisa cultivar 

para que isto aconteça?  

No final da célula, coloque a bacia no meio de um círculo formado para oração. Agora peça para que cada 

um pense nas pessoas que deseja que se convertam do seu convívio e cada um “semeará” a sua semente 

colocando na bacia novamente.  

“…O que semeia pouco, pouco também ceifará; o que semeia em abundância em abundância também 

ceifará.” (2 Coríntios 9.6) 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Maravilhosa Graça (HCC 193) – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

Me Derramar (Pour Out My Heart) - Vineyard  

Jesus – Nívea Soares 

https://youtu.be/wRDA2XGnY7Q
https://youtu.be/qsmHYPk4XGM
https://youtu.be/8kzOmZ1xuKg


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Reino de Deus chegou | Pr. Michel Piragine | Lucas 10.1-9 

Esta semana, começa a Campanha Casas de Paz. Através da leitura dessa Palavra, podemos encontrar 
orientações do Senhor Jesus para nos prepararmos para este tempo de grande colheita:  

1) Visão Inspiradora (v. 2): A visão é como uma fotografia do futuro que produz paixão em nosso coração. 

O Senhor estava mostrando que os campos estavam prontos e a colheita era grande. Vidas serão 

transformadas neste tempo de grande angústia pela pandemia, porque a fragilidade humana está exposta 

e podemos apresentar esse Deus Todo-Poderoso. 

Quem foram as pessoas que apresentaram o Salvador para Você? 

2) Ordem Enfática (v. 2): Logo após a visão maravilhosa, Jesus dá uma ordem de envio. O Senhor mostra 
que há uma imperatividade, uma urgência. Deus está nos enviando para essa colheita.  

Reflita como você tem participado dessa colheita espiritual. O que você tem feito? 

3) Mensagem Poderosa (v. 1): Jesus manda seus discípulos irem adiante dele, para anunciar que o Rei 

está chegando. Este é o nosso papel: levar a mensagem poderosa que o Reino de Deus chegou. 

4) Provisão Plena (v. 1): Tudo o que você precisa para fazer a obra, Ele já lhe deu. A autoridade tem a ver 

com posição, poder são os meios para fazer. A obra é de Deus, não fique receoso (a) porque é Ele quem 

lhe capacita. Não tenha medo! 

O Reino de Deus chegou no seu coração? Quem são as pessoas que você deseja compartilhar a paz 

recebida? (segunda parte da dinâmica) 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, reveste-nos de autoridade e poder para compartilharmos o Evangelho com os que não foram 

alcançados. Ajuda-nos a não perdermos as oportunidades que colocas em nosso caminho. Em nome de 

Cristo, amém. 

 

https://www.bible.com/bible/1608/LUK.10.1-9
https://www.bible.com/bible/1608/LUK.10.2
https://www.bible.com/bible/1608/LUK.10.2
https://www.bible.com/bible/1608/LUK.10.1
https://www.bible.com/bible/1608/LUK.10.1

