
 

   
 

 
Dia 5 de Abril de 2020 

Líder: essa é pra você! Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

“A salvação é inestimável, permita que ela venha quando puder, mas uma salvação quando jovem tem um 

valor dobrado. Rapazes e moças, como vocês podem perecer antes de chegar à idade adulta, ‘é tempo de 

buscar ao Senhor’. Vocês que sentem os primeiros sinais da velhice, apertem o passo: aquela tosse seca, 

aquele rubor febril, são alertas de que não devem adiar sua decisão; pois realmente é tempo de buscar ao 

Senhor.” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“…é tempo de buscar ao Senhor…” (Oseias 10.12) 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Igreja Online: A Primeira Igreja Batista de Curitiba não parou! Continuamos sendo igreja, com discipulados, 

células e cultos online. Acompanhe nossas redes sociais e não deixe de participar. 

Site: https://www.pibcuritiba.org.br/ 

Facebook (PIB Curitiba): https://www.facebook.com/pibcuritiba 

Facebook (One): https://www.facebook.com/oneministerio/ 

Instagram (PIB Curitiba): https://www.instagram.com/pibcuritiba/ 

Instagram (One): https://www.instagram.com/oneministerio/ 

YouTube (PIB Curitiba): https://www.youtube.com/channel/UCz3Tvz6MS6jR-BqHlVYhfnQ 

YouTube (One): https://www.youtube.com/channel/UCJ9Wsk0fdpyG4xWUjtvtuxQ 

Quebrando o Iceberg! Prioridades 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O líder acenderá um palito de fósforo e enquanto tiver a chama acessa, os participantes devem pensar em 

tudo que ele deseja que aconteça em sua vida. Quando o palito queimar por inteiro, o líder deve citar que o 

tempo que a chama fica acessa é curto e, por isso, é preciso dar prioridades na vida. A chama, inclusive, 

pode ser considerada como o símbolo da vida que somente Deus pode apagar.  

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rei do Meu Coração (King of My Heart) - Gabi Sampaio 

Porque Ele Vive / Seu Nome é Jesus - Fernandinho 

Lá (A Tua Mão Está) - Paulo César Baruk 

https://www.pibcuritiba.org.br/
https://www.facebook.com/pibcuritiba
https://www.facebook.com/oneministerio/
https://www.instagram.com/pibcuritiba/
https://www.instagram.com/oneministerio/
https://www.youtube.com/channel/UCz3Tvz6MS6jR-BqHlVYhfnQ
https://www.youtube.com/channel/UCJ9Wsk0fdpyG4xWUjtvtuxQ
https://youtu.be/Lr6jk-eI6_g
https://youtu.be/H_FuOwIDKgM
https://youtu.be/ePZR6DZkOqc


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recursos para a vida que Jesus deixou para nós | Pr. Paschoal Piragine Jr | Efésios 1.17-18 

Esta semana, continuaremos a compreender como os recursos espirituais são indispensáveis em tempos 
de incertezas, pois são armas poderosas para vencer a crise. Vejamos um pouco mais sobre esses recursos: 

1) Riqueza da nossa gloriosa herança que Ele prometeu: Paulo na prisão orou para que os efésios 

pudessem ter seus olhos iluminados para enxergarem a herança que temos em Cristo Jesus. Diante das 

lutas, alguns tem sua fé estremecida, abalada. O que Paulo queria que aquele povo compreendesse é que 

a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada àquilo que Ele prometeu: uma vida eterna 

em Sua presença onde não haverá mais dor nem sofrimento. 

Reflita: Esse tempo de pandemia do Convid-19 tem abalado a sua fé?  

De que forma ter foco na vida eterna pode nos ajudar hoje? 

Em 1 Coríntios 15.19, aprendemos que as pessoas que só vivem pensando em aproveitar a vida aqui e 
agora, sem ter a esperança de um dia se encontrarem com o Salvador, são infelizes. Logo, a nossa meta, o 
alvo a ser conquistado deve ser este encontro onde poderemos vê-lo face a face. 

Se fosse hoje o seu encontro com Jesus, você teria certeza da vida eterna? 

Temos uma herança muito maior, que a traça e nem a ferrugem podem consumir. Lembre-se que toda 

tribulação é leve e momentânea comparada a vida que teremos ao lado do Senhor. Aproveite este tempo 

de isolamento social e reflita sobre quais têm sido as suas prioridades, suas metas.  

A Palavra de Deus nos mostra que todo aquele que Nele crê, terá a vida eterna. Você gostaria de 

fazer uma oração proclamando Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, vê se há em nós alguma prioridade que não seja o Senhor em nossas vidas e revela-nos. Queremos 

comtemplar a sua face e sermos servos fiéis. Em nome de Cristo, amém. 

 

https://www.bible.com/bible/1608/EPH.1.17-18
https://www.bible.com/bible/1608/1CO.15.19

