
 

   
 

 
Dia 31 de Maio de 2020 

 Líder: essa é pra você!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade" 

(Atos 1.7). O tempo do qual Jesus está falando é sobre a restauração do reino de Israel. Muitas vezes 

ficamos esperando um dia mágico ou um acontecimento extraordinário para realmente agir da maneira que 

Deus espera. A verdade é que este dia não existe! Não tem nada que seja mais poderoso que o nosso 

desejo e atitude de obediência ao Senhor.  

 

'Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês...' (Atos 1:8) 

 

Você está preparado? 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Participe dos cultos presenciais: A PIB está voltando com os cultos presenciais, porém, com a restrição 

de 30 por cento da capacidade. Para participar, agende no link sua presença: 

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

Igreja online: Acompanhe nossos cultos e programação online no link: 

https://www.pibcuritiba.org.br/igrejaonline2/ 

Quebrando o Iceberg! Limpeza necessária 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peça aos participantes que separem 2 pedaços de papel pequenos (pode ser de rascunho ou post-it). 

Comece perguntando se todos os dias, assim como acontece com você, as pessoas também tem 

pensamentos negativos. Solicite que eles anotem no primeiro papel um pensamento ruim que tiveram hoje. 

Então diga para que amassem o papel muito bem e procurem um lixo para jogá-lo; depois peça para 

repetirem agora anotando uma atitude ruim que costumam ter. Oriente novamente amassar e jogar o papel 

no lixo, simples né? 

Devemos fazer isso todos os dias. Da mesma forma que limpamos nossos aparelhos eletrônicos, nossa 

casa, nossos guarda-roupas e quartos, precisamos limpar nossa mente. Pensamentos negativos causam 

sentimentos que geram atitudes negativas que nos afastam de Deus. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Amanda Rodrigues - Todo Dia 

Talita Catanzaro | FHOP Music - Ruja o Leão 

Banda Morada - Jesus em tua Presença 

https://www.pibcuritiba.org.br/agendamento/
https://www.pibcuritiba.org.br/igrejaonline2/
https://www.youtube.com/watch?v=osUxUXpTuBQ
https://www.youtube.com/watch?v=jtm9HiYZ7UQ
https://www.youtube.com/watch?v=r-jO83npRnM


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recomeçar sem Retroceder - Pr. Marcílio de Oliveira | Hebreus 10:35-39 

Vivemos um momento histórico, que vai mudar não apenas nossos hábitos, mas nossos valores e 
prioridades como sociedade. Muitas coisas não poderão ser feitas da mesma maneira que antes, será 
preciso ressignificar, adequar e remodelar padrões nos contatos sociais, no trabalho, nas finanças, no lazer 
e até na igreja. 

Nessa passagem os hebreus foram animados a não retroceder aos velhos costumes religiosos, mas 
permanecer na fé em Jesus, no seu sacrifício e mandamento. Iniciou-se uma perseguição aos seguidores 
de Jesus, as ordens do império romano revelavam oposição e atentados a sua fé, estavam sofrendo 
perseguição social e física que envolviam motins, escárnio público e o espólio de seus bens. Assim como 
nós, eles não sabiam como seria o amanhã, mas foram animados a não retroceder e viver os desafios 
pautando suas decisões nas convicções que receberam através do evangelho. 

O texto nos ensina três cuidados que devemos ter:  

1. Confiança (v. 35): aqui a confiança pode ser traduzida como coragem de crer. Entregar os medos, o 
futuro e a vida nas mãos de Deus. Nós precisamos dessa coragem para retomar as atividades que irão ter 
uma nova configuração em nossa vida, mas se confiarmos que Deus é quem está no controle, avançamos 
com mais segurança. 

Você já precisou fazer algo nesses dias em que foi preciso agir diferente de como agiria se não 
tivesse a pandemia? 

2. Perseverar (v. 36): esta atitude começa na mente, se decidirmos conservar e manter inabalável nossos 
valores e fé, a esperança nos acompanha e somos alimentados pela expectativa da recompensa e não 
existe motivação maior do que a certeza da vitória. 

Aqui é importante ressaltar a diferença entre confiança (crer com coragem) e perseverança (firmeza e 
constância). Precisamos das duas! 

Você tem alguma técnica para exercitar a perseverança? Compartilhe.  

3. Agradar a Deus com nossas atitudes (vv. 38-39): aqui o texto nos garante que quando somos 
intencionais em agradar a Deus, o resultado é conseguir arrancar sorrisos do nosso Criador. A orientação 
dada aos hebreus contemplava mais uma recompensa, atrair o olhar e o favor de Deus, mas isso só é 
possível quando decidimos fazer o que é correto mesmo que todos ao nosso redor tenham atitudes 
contrárias. Abandonar ou dar um tempo na fé durante a crise, não vai resolver nossos problemas. Quando 
mesmo em meio a perdas (da liberdade, financeiras, de entes queridos), decidimos manter nossa fé e buscar 
conselho na palavra de Deus, recebemos como resultado paz e intimidade com Deus.  

Com certeza você teve experiências com Deus no meio dessa crise por agir diferente da maioria das 
pessoas, compartilhe. 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O que você pode fazer neste momento de pandemia com o propósito de avanço? Como você pode 
compartilhar o evangelho durante o isolamento? O que Deus colocou em suas mãos e você pode usar como 
instrumento de evangelismo? Talvez você precise ficar somente em casa, mas não fique parado! Seja 
ousado para o reino de Deus. Permita-se ser usado pelo Senhor para que vidas sejam salvas! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor nos ajude a cultivar a confiança e a perseverança para agradar ao Senhor com nossas atitudes. 

Espírito Santo, nos orienta e ensina a honrar a Deus em meio às crises de nossas vidas. 

https://my.bible.com/bible/1930/HEB.10.35-39
https://my.bible.com/pt/bible/1930/HEB.10.35
https://my.bible.com/bible/1930/HEB.10.36
https://my.bible.com/bible/1930/HEB.10.38-39

