
 

   
 

 
Dia 26 de Abril de 2020 

 Líder: essa é pra você! John Piper 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Permaneça na Rocha sólida que é Jesus Cristo. Nele nossas almas podem ser sustentadas pelo Deus 

soberano que ordena, governa e reina sobre todas as coisas para realizar seus sábios e bons 

propósitos em prol daqueles que nele confiam.” - Sugestão de leitura: Coronavírus e Cristo, John Piper 

 

“Sim, eu sou a videira; vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto. 

Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma” (João 15.5). 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

ABASC: Seja um voluntário na ação social da Primeira Igreja Batista de Curitiba; precisamos de ajuda para 

montar kits de máscaras, motoristas, costureiras. Você também pode doar alimentos, tecidos ou ofertar. 

Juntos, vamos vencer! 

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: Peça para cada participante pegar um objeto qualquer. Pode ser um alimento, um utensílio 

doméstico ou uma roupa. Dê alguns minutos para todos buscarem. Em seguida, faça a seguinte pergunta: 

o objeto que está em suas mãos é bom ou ruim, é benção ou maldição? O que você tem em suas mãos? 

Você realmente sabe para quê serve? Agora, peça para cada um refletir se assim como responderam para 

o objeto que pegaram, se realmente conhecem as intenções do seu próprio coração? 

Após uma rodada de respostas com 2 ou 3 participantes, comente sobre o texto de Êxodo 4.2-4, onde Deus 

questiona Moisés sobre a vara que ele utilizava, e dá a ele um comando, proporciona a ele uma visão 

ampliada de que, ao obedecer a orientação de Deus, um milagre acontece. Você também pode experimentar 

isso, ao colocar aquilo que você tem nas mãos diante do Senhor, Ele traz a revelação exata do que 

precisamos enxergar e promove milagres diante dos nossos olhos. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tudo a Ver Com Ele - Central 3 

É Tudo Sobre Você - Morada  

Leão e o Cordeiro - One Ministério Music  

 

 

https://conteudo.ministeriofiel.com.br/coronavirus-e-cristo-john-piper
https://bible.com/bible/1930/EXO.4.2-4
https://www.youtube.com/watch?v=0-aNQK7u8L8
https://www.youtube.com/watch?v=ePdRgBWhvog
https://www.youtube.com/watch?v=3KKBsG3ZhJc


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recursos para os Momentos de Crise - Parte III | Pr. Paschoal Piragine Jr | Hebreus 12.1-13 

Na semana passada, estudamos alguns recursos eficientes para usarmos em tempos de crise - lembrar de 
pessoas que nos inspiram e discipulam durante a vida, a necessidade de abandonar tudo o que nos torna 
lentos (ou pesados) e a importância de sermos perseverantes. Hoje, vamos conversar sobre o que nos ajuda 
a conquistar resultados satisfatórios e obter sucesso no meio da crise. 

1) Olhar para Jesus (v.2): Sempre buscamos por referenciais para tomar decisões importantes, o 
referencial mais assertivo é a pessoa de Jesus, que nos provou que podemos viver em verdade e paz. Ele 
nos ensinou com sua vida e testemunho. Temos que tomar decisões todos os dias, seja para escolher um 
curso de vestibular, uma mudança de emprego, uma intervenção cirúrgica que vai melhorar nossa saúde; 
nesses momentos, nos sentimos mais confiantes quando temos referenciais que apontam para um resultado 
satisfatório. Porém, ao tomarmos decisões que nos afastam de Deus, nos distanciamos da verdade que é 
Jesus; só Ele é a verdade. 

Que decisão você já tomou, com base nas suas próprias experiências, e percebeu que elas não eram 
consistentes para resolver um problema? Como você resolveu o impasse? 

2) A fé em Jesus nos faz ajustar o foco (v.3): Muitas vezes, a solução que precisamos não está ao nosso 
alcance ou ao nosso redor, mas vem do alto. Existe um ditado que diz: quando não encontrar respostas ao 
seu redor, olhe para cima. Quando meditamos na peregrinação dos israelitas no deserto, guiados por 
Moisés, notamos que, mesmo conhecendo o deserto, as rotas onde buscar alimento, abrigo e água, Moisés 
optou por confiar na direção de Deus através da nuvem e da coluna de fogo, e ele foi duramente criticado, 
porque não estava se apoiando no seu conhecimento, mas dependendo única e exclusivamente de Deus. 
Quando decidimos seguir as orientações de Deus, vivenciamos milagres. Se resistirmos as críticas de quem 
não consegue viver por fé, teremos experiências sobrenaturais para contar por gerações, como aconteceu 
no Êxodo. 

Você já sofreu alguma crítica por tomar decisões baseadas nos princípios bíblicos ou em uma 

orientação que recebeu de Deus?  

3) Como trocar o foco da nossa vida? (v.9): Um pouco mais para frente, o texto bíblico vai citar a 
reverência que a maioria das pessoas tem pelos pais biológicos, que nos corrigem com o intuito de nos 
poupar de consequências desagradáveis, mas porque não iríamos nos sujeitar às orientações do pai 
celestial? Quando vamos ao oftalmologista para ajustar as lentes dos óculos ou quando aplicamos filtros 
nas fotos para postar nas redes sociais, estamos com intenção de melhorar as imagens que recebemos em 
nosso cérebro. E o que é isso se não a consciência de que ao buscarmos recursos fora de nossa área de 
conhecimento, podemos atingir resultados surpreendentes? Quando reconhecemos que precisamos da 
orientação e direção de Deus em nossa vida, estamos aplicando este mesmo princípio. Para mudar o nosso 
foco, precisamos usar a palavra de Deus como filtro nas decisões que tomamos diariamente. 

Você se recorda da última vez em que buscou uma orientação de Deus e recebeu uma direção que o 

levou em um resultado inesperado? 

Quando foi a última direção de Deus para sua vida? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Papai, nos ajuda a sempre lembrar da sua palavra e de tudo o que o Senhor já deixou revelado na Bíb lia, 
para tomarmos as decisões do dia-a-dia. Nos mostra a sua vontade e propósito nas situações onde não 
estamos conseguindo identificar o seu cuidado e nos proporciona uma experiência marcante durante esse 
tempo em que não sabemos como agir e dependemos da sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. 

 

https://bible.com/bible/1930/HEB.12.1-13
https://bible.com/bible/1930/HEB.12.2
https://bible.com/bible/1930/HEB.12.3
https://bible.com/bible/1930/HEB.12.9

