
 

   
 

 
Dia 3 de maio de 2020 

 Líder: essa é pra você! Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Ele não pensa em você, cristão, meramente como um ser imortal, mas como um ser mortal 

também. Não negue nem duvide disso: ‘Até os cabelos todos da cabeça estão contados.’ […] 

Cristão, descanse seguro de que o coração de Jesus se preocupa com suas menores questões.” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“…o Senhor se agrada do seu povo…” 

 

– Salmo 149.4 (ARA) 

 

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! Você lembra? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dinâmica: Cada pessoa da célula irá escolher um dos versículos bíblicos que decorou durante a 

sua caminhada cristã, e explicar o porquê de tê-lo decorado e o que Deus falou ou tem falado em 

seu coração por meio dele. O objetivo da dinâmica é destacar a importância de lembrar da Palavra 

de Deus e de tê-la em nossos corações. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sou Casa - Elizeu Alves 

Todavia me Alegrarei - Samuel Messias  

Aba - Kemuel  

 

https://youtu.be/3UyhjqMVMfg
https://youtu.be/81GaF34veWA
https://youtu.be/PgCAdQqjA9A


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recursos para os Momentos de Crise - Parte IV | Pr. Paschoal Piragine Jr | Hebreus 12.14-

15 

Nas últimas semanas, estamos aprendendo sobre os recursos dados por Deus a seu povo para passar pelos 
momentos de crise. Hoje, vamos conversar sobre mais um recurso:  

1) Paz interpessoal - não permita que os relacionamentos se estressem (v. 14): Na crise, os 
relacionamentos podem ser afetados. O nervosismo, a ansiedade, a impaciência podem interferir nos 
ambientes de trabalho, em casa, até mesmo na igreja. Porém, precisamos usar a capacidade de viver em 
paz com as pessoas. Ainda que dificuldades apareçam, ter paz com as pessoas ajuda; mas as discussões 
prejudicam. 

Qual o impacto do isolamento na sua vida? 

Qual a importância dos relacionamentos?  

E como viver em paz? 

a) Arranque a raiz de amargura do seu coração (v. 15): Se você carregar em seu coração negatividade, 
tristeza, amargura e dores do passado, estas dores consumirão a sua energia e criatividade para enfrentar 
a crise. Descobrir quem é o culpado não nos dá vitória, mas união e trabalho cooperativo facilitam os 
processos da vitória. O perdão é a maneira de arrancar esta raiz da alma. Não permita que seus olhos 
fiquem obscurecidos pela sua dor, mas que sejam iluminados pela fé, esperança e amor que procedem de 
Jesus. 

Como você pode aplicar este princípio bíblico na sua vida?  

Para você, o que devemos guardar em nosso coração? 

b) Busque santificação (v. 14): O perdão não é natural para nós, mas aprendemos a perdoar com o nosso 

Senhor, e é ele quem nos ensina que o perdão dele também é condicionado à nossa capacidade de aprender 

com ele a perdoar (cf. Mateus 6.12). Buscar a santificação é se deixar revestir pelo Espírito Santo para 

vivermos da maneira dele diante dos homens. 

Como buscamos santificação? 

Por que o perdão não é natural para nós? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, ajuda-nos a viver em paz com as pessoas. Nesse tempo de pandemia e isolamento, nossa mente 
facilmente se enche com notícias ruins, mas queremos que ela seja cheia da sua Palavra. Ajuda-nos a tirar 
toda amargura de nosso coração e a buscar santidade, para que vivamos uma vida feliz e tranquila, na graça 
do Senhor. Em nome de Jesus, amém! 

 

https://youtu.be/AnNWBRymh8s
https://bible.com/bible/1930/HEB.12.14-15
https://bible.com/bible/1930/HEB.12.14-15
https://bible.com/bible/1930/HEB.12.14
https://bible.com/bible/1930/HEB.12.15
https://bible.com/bible/1930/HEB.12.14
https://www.bible.com/bible/1608/MAT.6.12

