
 

   
 

 
Dia 14 de Junho de 2020 

 Líder: essa é pra você! Cuide bem do amigo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jesus levou sobre si o peso dos nossos pecados e, dia após dia, leva o nosso fardo. Como seus seguidores, 

somos chamados a aliviar a carga uns dos outros, ajudando nossos irmãos em sua caminhada.  

Paulo deixou a dica dada pelo Espírito de Deus: “enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, 

mas principalmente aos da família da fé”. Isto é família: amor que cuida. 

 

“Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo.” 

– Gálatas 6.2 (ARA) 
 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CBYLrDnnOPt/ 
 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Amor que afofa a cama: Está acontecendo no PIB Café uma mobilização para, junto com você, “afofar a 

cama” das pessoas que estão enfermas. Para participar, mande uma mensagem para o telefone 41 99176-

2735, escolha uma refeição da nossa cantina e passe o endereço da pessoa para quem deseja enviar. 

Mobilizações: Faça sua doação na Cia da Piscina, rua Martim Afonso, 2628 Bigorrilho e abençoe o Projeto 

Cristolândia. 

 

Quebrando o Iceberg! Amor cotidiano 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrição: Peça que cada membro da célula pense em uma pessoa, a qual goste muito ou que sabe que 

está precisando de alguma palavra de apoio ou incentivo (pode ser amigo, colega, alguém da célula, 

familiar).  

Após todos terem alguém em mente, peça que cada um envie uma breve mensagem dizendo o que sente 

(por exemplo: “Eu te amo”, “Estou com saudades”, “Deus está no controle” ou “Conte comigo”). 

Pequenas ações podem fazer diferença, pense como incluir hábitos de expressão de amor no seu cotidiano! 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tu somente és Deus – PIB Curitiba 

Sonda-me e Usa-me – Aline Barros 

Me leva onde eu possa ouvir – Filhos do Homem 

https://www.instagram.com/p/CBYLrDnnOPt/
https://youtu.be/MSQO743DjjE
https://youtu.be/MzLBmGf1fSQ
https://youtu.be/n59BehDmJtc


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A benção de permanecer em Jesus  | Pr. Paschoal Piragine Jr | João 15.1-17 

No texto de João, Jesus fala da parábola da videira, onde nossa vida representa um ramo desta videira. 

Dando continuidade ao estudo que iniciamos semana passada, vejamos algumas bençãos que podemos 

destacar da Palavra de Deus em permanecer com Jesus:  

1) Vida Abundante (vv. 4-5): Sem Jesus não podemos fazer nada, mas com ele nós damos frutos. Isso 

significa que com Jesus as coisas fluem e existe vida abundante. Permaneça em Cristo, mesmo nas 

tribulações porque elas virão, mas com ele nunca estaremos sozinhos, pois ele prometeu estar conosco 

até a consumação dos séculos. Ouça a voz de Deus e siga firme (Salmo 1.1-3) (2 Coríntios 4.16-17). 

Vamos lembrar de exemplos bíblicos de vida abundante? (José, Jacó...) 

 

2) Capacidade de amar os nossos semelhantes à maneira de Jesus (vv 12-17): Amar à maneira de 

Jesus nos permite ser movidos pelo Espírito Santo, sendo instrumentos de amor na vida de outras 

pessoas. Quanto mais seguro estamos do amor de Jesus por nós, mais liberalidade teremos para amar 

outras pessoas. Fale e viva o amor de Jesus! 

Como podemos, em tempos de isolamento, demonstrar amor? Compartilhe seu testemunho e 

encoraje pessoas a amar! 

3) Revelação da oração eficaz: Oração “poderosa” tem a ver com estar firme em Jesus e permanecer 

nele em comunhão, intimidade, compromisso inabalável e com transformação visível de vida. Dessa 

forma, as portas da sala do trono serão abertas, sem barreiras espirituais para que as nossas orações 

sejam ouvidas (1 Timóteo 2.8), (Isaías 1.15-17) (2 Crônicas 7.13-14). 

O que tem atrapalhado seu tempo de oração?  

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O amor transforma e é fruto de uma vida com Jesus. A qualquer tempo devemos demonstrar o amor de 

Deus através de nossas vidas, ainda mais nesse tempo de isolamento em que estamos vivendo, em que 

muitos estão sofrendo dor, enfermidade, desemprego ou desesperança. Seja canal de benção na vida de 

pessoas e se deixe usar pelo Espírito Santo, deixando a marca da presença de Deus! 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Oremos para que haja um grande quebrantamento no mundo e que o povo de Deus possa estar de mãos 

limpas e disponíveis para responder com ações ao chamar da voz do Espírito Santo. 

https://www.bible.com/bible/129/JHN.15.1-17
https://www.bible.com/bible/129/JHN.15.4-5
https://www.bible.com/bible/1840/PSA.1.1-3
https://www.bible.com/bible/1840/2CO.4.16-17
https://www.bible.com/bible/129/JHN.15.12-17
https://www.bible.com/bible/1840/1TI.2.8
https://www.bible.com/bible/1840/ISA.1.15-17
https://www.bible.com/bible/1840/2CH.7.13-14

