
 

   
 

 
Dia 29 de Março de 2020 

 Líder: essa é pra você! Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Tenha cuidado para nunca duvidar de que em Jesus você é aceito, visto que isso não aconteceria sem Ele; 

pois quando recebe Seu mérito, você não pode ser rejeitado. Contudo, os olhos de Jeová nunca mais 

olharão nossas dúvidas, medos e pecados com ira; porque, embora vejo o pecado, ainda assim Ele vê você 

através de Cristo e não considera seu pecado. Você sempre é aceito em Cristo, é sempre abençoado e 

querido ao coração do Pai.” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“Agradar-me-ei de vós como de aroma suave…” (Ezequiel 20.41). 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Plantão Pastoral: Se você ou alguém precisar de um apoio, de um ouvido, uma palavra ou oração, de 

segunda a sexta-feira está acontecendo plantão pastoral, das 09h às 12h. Entre em contato (41) 3091-4467 

/ (41) 3091-4485.  

Mobilização para ajudar os idosos: Ação Social, Juventude, Missões todos estão se mobilizando para 

ajudar os idosos que estão no grupo de risco nesse momento. Acompanhe pelas redes sociais PIB 

(@pibcuritiba) ONE (@oneministerio) e Missões (@missoespibcuritiba) e faça parte para ajudar com 

doações de alimento, fazer compras, etc. 

Cristolândia: Se você não faz parte do grupo de risco e quer ser um voluntário, seja corpo ajudando nesse 

trabalho lindo. Para mais informações, entre em contato com a ABASC: (41) 3091-4356. 

 

Quebrando o Iceberg! Minuto da semana 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição: Resumindo a última semana em 60 segundos  

Peça aos participantes que voluntariamente compartilhem a sua última semana em 60 segundos. 

Para ficar mais divertido liguem os cronômetros! 

 

 Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LÁ "A Tua Mão Está" – Paulo César Baruk 

Faz um milagre em mim – Regis Danese 

https://youtu.be/ePZR6DZkOqc
https://youtu.be/HS-HSWBFogs


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recursos para a vida que Jesus deixou para nós | Pr. Paschoal Piragine Jr. | Efésios 1.17 

Para termos uma vida debaixo da graça de Deus e vivermos em plenitude, o Senhor Jesus deixou alguns 

recursos à nossa disposição, vamos estudar dois deles, que podem ser identificados na carta de Paulo aos 

efésios:  

1) Sabedoria: Na Bíblia, sabedoria é a arte de saber viver, e envolve todas as áreas de nossas vidas. Em 

tempo de confinamento, o contato é muito próximo; com isso, várias características da nossa personalidade 

vêm à tona. Por isso, é necessário entender e saber se relacionar de forma saudável. Outra área que pode 

causar ansiedade nesse momento é a financeira, pelas incertezas do momento que estamos vivendo, 

quando precisamos diferenciar o supérfluo do necessário. A sabedoria que precisamos é a manifestação do 

poder de Deus em nós. 

Como tem sido os relacionamentos em sua casa nesse período de isolamento que estamos vivendo? 

2) Revelação: Diante da demanda tão grande que vivemos, a Palavra de Deus nos mostra uma outra arma 

poderosa, que é o Espírito de Deus se revelando a nós. Um ótimo exemplo bíblico da união das armas 

(sabedoria e revelação) foi José do Egito. Nesse ouvir a voz de Deus, Paulo pôde falar: “Tudo posso naquele 

que me fortalece” (Fipenses 4.13). A sabedoria humana é limitada, mas com a sabedoria que vem do a lto e 

a revelação de Deus, temos o direcionamento para todos os momentos. Confie em Deus e ouça sua voz! 

Dicas de como podemos obter sabedoria e revelação: 

a) Reconhecer quem você é diante de Deus 

b) Convidar Jesus para entrar em sua vida e sua casa 

c) Entregar o controle ao Senhor.  

Quando Deus é dono da nossa família, dos nossos negócios, do nosso coração, podemos descansar. 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quando buscamos ao Senhor, e a ele nos entregamos, nos tornamos sacerdotes de Deus aqui na terra e 

temos que viver num processo contínuo de busca. Cuide, pastoreie e ame em todos os momentos, aproveite 

esse tempo de incerteza para demonstrar amor.   

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A oração de hoje é para que possamos nos entregar cada dia mais, e buscando a presença de Deus em 

nossas vidas, para viver conforme a vontade de Deus, ouvindo e seguindo sua voz.  

https://www.bible.com/bible/129/EPH.1.17

