
 

   
 

 
Dia 12 de Abril de 2020 

 Líder: essa é pra você! Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“A vida de separação [do pecado e da religião do mundo] pode ser um caminho de sofrimento, mas 

é a estrada para a segurança; e mesmo que a vida separada possa custar a você muitos tormentos 

e fazer de cada dia uma batalha, é uma vida feliz apesar de tudo. Nenhuma alegria pode exceder 

aquela do soldado de Cristo: Jesus se revela tão graciosamente e dá reavivamento tão doce, que 

o guerreiro sente mais calma e paz em sua luta diária do que os outros em suas horas de descanso.” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“Saíamos, pois, a ele, fora do arraial…” 

 

– Hebreus 13.13 (ARA) 

 

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 está acontecendo o plantão pastoral, das 09h às 12h. Entre em contato (41) 

3091-4467 / (41) 3091-4485.  

Ombro amigo: Ombro amigo é um trabalho que iniciou na igreja para dar apoio aos profissionais 

da saúde neste tempo de pandeia, para mais informações: pibcuritiba.org.br/ombroamigo 

5 pães e 2 peixes: Um grande catálogo de serviços de cadastro gratuito e está aberto para você 

que é microempreendedor se cadastrar e expor seus produtos e serviços. Acesse: 

5paes2peixes.com.br  

Quebrando o Iceberg! Ressurreição? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição: Peça para que, voluntariamente os integrantes da célula compartilhem sua opinião 

sobre “Quais razões de muitos viverem anos de uma vida cristã, mas não conseguirem crer na 

ressureição e ter um relacionamento íntimo com um Cristo ressurreto?”. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rude Cruz (HCC 132) – Fernandinho 

Ele é Exaltado (He is Exalted) – Adhemar de Campos 

 

https://youtu.be/jAIEtnzlNNM
https://youtu.be/22c5Flzd8Iw


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Importância da Ressurreição | Pr. Paschoal Piragine Jr | 1 Coríntios 15.12-26 

Paulo escreveu essa carta no contexto de uma igreja na qual existiam pessoas que criam em Deus, mas 

não na ressureição de Cristo. E assim estavam perdendo a essência da obra de Cristo, pois Jesus morreu, 

mas ressuscitou para completar sua missão. Vejamos algumas provas da ressureição de Cristo:  

1) Ressurreição é a prova que a mensagem do evangelho é verdadeira (v. 12): Jesus Cristo é o filho de 

Deus, que tomou nosso lugar na cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é essência do evangelho, 

Jesus ressuscitou e isso é a garantia da nossa salvação, Jesus é único, é o caminho, a verdade e a vida. 

Como está seu relacionamento com Jesus? Como ter mais intimidade com Jesus? 

2) Ressurreição é a prova da vida eterna (vv. 15-18): Se Cristo não tivesse ressuscitado, então não 

existiria vida eterna. Nos evangelhos, Jesus prometeu a vida eterna e a certeza que nossa vida não termina 

no túmulo e que há algo além, que está sendo preparado por Ele! 

Como você pode lembrar e se fortalecer nas promessas de Jesus no seu dia a dia?  

3) Ressurreição dignifica nossa fé (v. 19): Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é uma grande ilusão. 

Quando cremos em Jesus, olhamos um cenário difícil e podemos crer no sobrenatural de Deus. 

Como você pode usar sua fé para fortalecer outras pessoas nesse tempo de pandemia? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você tem falado com as pessoas sobre a vida eterna? Como cristãos devemos tornar o evangelho 

conhecido, pois, pela graça de Deus Ele tornou sua palavra a nós conhecida. Muitas pessoas podem 

conhecer a Jesus e mudar de vida Já pensou em ser instrumento dessa obra grandiosa do Senhor?    

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A oração de hoje é para que possamos ter os olhos abertos e possamos entender o que Deus tem feito 

em nossas vidas e também no mundo, em tempos de calmaria e em tempos de crise. Convide Jesus para 

fazer parte de suas escolhas e creia nas Suas promessas.  

https://www.bible.com/bible/1608/1CO.15.12-26
https://www.bible.com/bible/1608/1CO.15.12
https://www.bible.com/bible/1608/1CO.15.15-18
https://www.bible.com/bible/1608/1CO.15.19

