
 

   
 

 
Dia 19 de Abril de 2020 

 Líder: essa é pra você! Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Eu quero Cristo; eu preciso tê-lo — coisas comuns não têm utilidade para mim; eu o quero; não me ofereça 

essas coisas; estou morrendo de sede e você me oferece o cântaro vazio; dê-me água, ou eu morro. Jesus 

é o desejo da minha alma. Quero vê-lo!” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“…queremos ver Jesus” (João 12.21). 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Mobilize - Mobilizadores de Missões nas Células: precisamos que você indique quem será o mobilizador 

da sua célula, ele poderá se cadastrar pelo link: pibcuritiba.org.br/mobilizador/ 

Projeto Ombro Amigo: Nossa igreja acolhendo e cuidando dos profissionais da saúde. Precisamos de 
voluntários em várias áreas; por isso, se quiser saber mais, siga o Instagram do projeto: @ombroamigo_pib 

Projeto Guardiões da Madrugada: Você não está só! Se durante a madrugada precisar de uma oração, 
nossa igreja dispõe de vários voluntários para te atender entre as 21h às 9h, pelo telefone: (41) 99856-7476. 

 

Quebrando o Iceberg! Quero Algo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dinâmica: A pessoa que conduzirá o quebra-gelo deverá dizer: “Quero algo...” e completar a frase 

com uma característica física. Após dizer isso, os participantes devem procurar, no ambiente em 

que estão nas suas casas, algo com aquela característica e mostrar para a célula. Por exemplo: 

Ele diz: “Quero algo rosa”. Todos os participantes devem procurar algo rosa e mostrar na câmera. 

Depois dirá: “Quero algo pequeno”. Os participantes devem procurar um objeto pequeno e mostrar. 

E assim por diante. Pode ser algo de cor específica, com certo formato, que tenha um versículo 

escrito. Para ser mais interessante, quem apresentar o objeto primeiro pode ganhar pontos. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Não Mais Escravos - Fernandinho 

Ousado Amor – Nivea Soares 

Caminho no Deserto – Soraya Moraes 

 

https://www.pibcuritiba.org.br/mobilizador/
https://www.youtube.com/watch?v=cPWuFBnsYek
https://youtu.be/YIW7V4xk-yI
https://youtu.be/AAvjEp7u9tA


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recursos para os Momentos de Crise | Pr. Paschoal Piragine Jr | Hebreus 12.1-3 

O autor de Hebreus escreveu o seu livro com o propósito de ajudar comunidades cristãs, que já estavam 
enfrentando lutas e perseguições, a permanecerem firmes na fé em Jesus e a encontrar Nele as forças 
necessárias ao enfrentamento do seu tempo. Assim, vamos continuar estudando sobre os recursos que 
Deus nos dá para os momentos de crise: 

1) O testemunho dos que nos precederam (v. 1): No capítulo 11, o autor descreve inúmeros personagens 
bíblicos que nos ensinam a ter fé nas mais diversas situações da vida. É importante lembrar que os 
testemunhos não só fazem parte da história bíblica; na verdade, em cada geração, o Senhor coloca pessoas 
que nos inspiram a viver e a enfrentar, pela fé, as lutas e dificuldades. 

Compartilhe: Quais são as pessoas que inspiram você e por quê. 

Lembre-se: Deus colocou testemunhas do amor dele ao seu redor, para que você creia na palavra que Ele 
tem falado ao seu coração. 

2) Deixe pelo caminho tudo o que lhe atrapalha (v. 1): O segundo recurso é aprendermos a deixar o que 
atrapalha a nossa jornada rumo à vitória. O contexto aqui apresenta a jornada da fé como uma corrida; se 
você está numa pista de corrida, certamente não desejará carregar nenhum peso extra, pois isso pode 
implicar em sua derrota. Por isso, o texto usa duas expressões: pesos (interior: dores do passado, medos 
latentes, etc; exterior: relacionamentos indevidos, confortos, bens materiais, etc) e pecados. 

Reflexão: Você sente que algo está atrapalhando sua corrida na fé? [Se a resposta de alguém for 

sim, não constranja a pessoa para entrar em detalhes; os líderes devem se dispor a ajudar como 

mentores.]  

3) Perseverança (vv. 1-3): “Continue correndo”, “Não desanime”, “A corrida é sua”. O propósito do autor 
sagrado era motivar aqueles irmãos que estavam diante da luta e do sofrimento. Alguns pensavam em 
desistir da caminhada pela fé, deixar a comunhão da igreja e afastar-se do caminho e propósito de Deus. 
Mas Deus disse, e diz hoje para nós: Não desista! Não desista do seu casamento! Não desista dos seus 
filhos! Não desista da vida! Não desista do plano de Deus para você, nem do seu chamado! Agora, o Senhor 
lhe convida a não desistir; e se já desistiu, convida a retornar e recomeçar! 

Vamos perseverar na fé? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Obrigado, Deus, porque temos a sua palavra para nos inspirar e nos guiar em nossos momentos de 
dificuldades. Obrigado, porque através dos testemunhos de outras pessoas conseguimos enxergar os 
milagres que o Senhor já realizou e ainda realiza nos dias de hoje. Nos ajuda, Deus, a todos os dias olhar 
com os olhos da fé e a perseverar em nossas lutas diárias. 

 

https://www.bible.com/bible/1608/HEB.12.1-3
https://www.bible.com/bible/1608/HEB.12.1
https://www.bible.com/bible/1608/HEB.12.1
https://www.bible.com/bible/1608/HEB.12.1-3

