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ORIENTAÇÕES PARA VOCÊ, LÍDER DE UNIDADE DE AMOR (UA)
Essa parte não deve ser compartilhada durante a reunião, são apenas orientações para te ajudar na preparação da reunião.
Estamos muito felizes porque você se dispôs a estar à frente desta Unidade de
Amor nos próximos três encontros. Temos certeza de que seu grupo vai ter experiências incríveis com Deus e receberá muitos visitantes. Prepare-se para ser
usado por Deus e receba uma unção poderosa de ousadia.
Para toda a campanha:
- Sugerimos fazer reuniões mais resumidas sem o momento de louvor, a ideia
é a reunião ter uma duração menor.
- Os roteiros estão um pouco maiores do que o normal, pois teremos vários
novos líderes e potenciais líderes fazendo os roteiros, a ideia é ajudar.
- O Roteiro não é para ser lido durante a reunião, você precisa estudar antes
todo o roteiro e depois aplicar da sua forma com o grupo da Célula e com o
Grupo da Unidade de Amor.
- Lembre-se de baixar e pedir para as pessoas baixarem o APP do 4K, você
pode procurar nas lojas app pelo nome “PIB Curitiba 4K”.
- Você pode cadastrar as Unidades de Amor que serão abertas pelo link:
https://bit.ly/4k-unidadesdeamor
Aviso: Nas próximas três semanas, sugerimos que você não faça o momento
do louvor durante a reunião da sua Unidade de Amor, essa recomendação se
deve em função da dificuldade técnica que as células online apresentam nesse
quesito e por se tratar de um momento muitas vezes sem qualidade e sem
sentido para os visitantes.
Você pode delegar partes da reunião para outros membros da célula que estão
participando da sua Unidade de Amor. No estudo abaixo ficará disponível um
campo para preencher o responsável de cada momento da reunião. Distribua as
responsabilidades com antecedência e envolva o maior número possível de
pessoas para te auxiliar. Você também pode executar mais de uma função durante a reunião.

QUEBRA-GELO
(Registre o nome do responsável::______________)
Dê boas-vindas a todos, expresse sua alegria em estarem juntos nessa UA!
Muitos sites e grupos têm divulgado receitas criativas, para cozinha, neste período de isolamento. Nossa dinâmica de hoje vamos compartilhar uma receita
diferente.
Receita da quarentena:
• Apresentação curta de cada pessoa.
• O que você tem feito na cozinha nesses dias.
• Qual tem sido a sua receita para manter a saúde física e mental na quarentena.
DINÂMICA DE ORAÇÃO
(Registre o nome do responsável:______________)
Preparem um momento criativo e dinâmico de oração. Pensem uma maneira
para que muitas pessoas participem desse momento. Lembre-se que as pessoas presentes, inclusive os visitantes, estão carregando muitos medos, necessidades e aflições. Abra espaço para elas compartilharem seus pedidos e crie
um ambiente de fé e oração.
TESTEMUNHO 01
(Registre o nome do responsável: _______________________)
Escolha alguém do seu grupo para compartilhar seu testemunho de conversão
a Cristo.
TESTEMUNHO 02
(Registre o nome do responsável: _______________________)
Escolha outra pessoa do seu grupo que possa compartilhar uma experiência
marcante a respeito de uma boa ação realizada para outra pessoa.
ESTUDO
TEMA: Você já ouviu falar sobre JESUS?
Pergunta: O que você sabe sobre Jesus? (Deixe que cada um responda).
LEITURA: JOÃO 1:35-50.
Naqueles dias, o nome de Jesus começou a se espalhar, e as pessoas comentavam umas com as outras sobre quem era aquele homem que impactava a vida

de todos que passavam tempo com ele.
Leiam o texto bíblico e descubram uma situação interessante.
Pergunta: Você já ouviu essa expressão ‘rádio peão’?
Trata-se de uma maneira muito espontânea e eficaz de se espalhar informações, o famoso ‘boca a boca’. Normalmente funciona quando um amigo conta
algo a um colega, que conta ao vizinho, até que todos fiquem sabendo das novidades.
Interessante notar como essa história é dinâmica e como a ‘rádio peão’ agiu
rápido. Em poucas horas já havia seis homens altamente impactados pela presença de Jesus e todos começaram imediatamente a segui-lo. Em pouco tempo
os sócios de Simão também se tornaram discípulos de Jesus.
QUEM É JESUS?
Pergunta: Porque a notícia sobre Jesus correu tão rápido? Porque as pessoas
ficavam tão impactadas perto de Jesus?
No texto lido podemos perceber que Jesus tem uma espécie de imã que atrai as
pessoas para perto d’Ele. Elas queriam ficar hospedadas em sua casa e depois
saíram em viagem atrás dele para a Galileia. Essa atração é gerada porque Ele
conhece as necessidades de cada pessoa, e mais importante, Cristo, oferece
uma solução definitiva para cada um dos problemas apresentados.
Isso não quer dizer que Ele sempre vai fazer o que queremos e no nosso tempo,
mas os que estão com Jesus nunca estarão sozinhos diante das tribulações.
NOVO NOME
Hoje em dia as pessoas não reparam tanto no significado dos nomes. Falando
nisso, você sabe o significado do seu nome? Na época de Jesus, os nomes
eram muito significativos e impactavam muito a identidade das pessoas,
quando Cristo se encontra com Simão recebe um novo nome, Pedro.
Simão - Significado: Inconstante
Pedro - Significado: Rocha
Quando você olha para esse homem, percebe que este novo nome, refletiu
diretamente em sua história. Sua vida foi radicalmente transformada por Cristo,
ele se tornou em um homem forte e estável, como rocha, conforme Jesus declarou.

Pergunta: Quais aspectos da sua identidade e de sua personalidade você gostaria que Jesus transformasse?
DESCONFIADO
Nem todos recebem abertamente a notícia sobre Jesus. Alguns, como Natanael,
reagem com desconfiança, e não dão crédito a Jesus no primeiro momento.
Talvez esse seja o seu caso.
Se reparar bem, após ouvir a voz de Jesus e perceber o quanto Cristo conhecia a
respeito de sua vida, Natanael ficou impactado. Ele mudou rapidamente de desconfiado para entusiasmado. Essa mudança se deu porque ele percebeu que
Jesus sabia coisas sobre ele que ninguém mais sabia.
Pergunta: Você sabia que Jesus conhece tudo a seu respeito? Você teria coragem de pedir a Jesus para falar algo a seu respeito em seu coração?
Jesus conhecendo tão bem você, tem as respostas certas para suas indagações,
para os problemas sem soluções, para feridas que não foram curadas. Deixa
Cristo mudar sua vida, assim como Ele transformou a existência de Pedro.
ORAÇÃO FINAL
No estudo dessa semana estudamos como Jesus impactava a vida das pessoas. Cremos que Ele está presente aqui em nossa reunião, mesmo online, e
sabemos que Jesus conhece profundamente cada um de nós e Ele quer participar da nossa vida.
Cabe a nós decidirmos se vamos abrir nossos corações e permitir que Ele impacte nossas vidas também.
Desafie os presentes a refletirem sobre quem é Jesus e qual o lugar eles deixarão Jesus ocupar em suas vidas. Incentive cada um a repetir com você a seguinte oração:
“Querido Jesus, hoje eu fiquei muito feliz ao ouvir essa notícia maravilhosa e
aprender tanto sobre o Senhor. Eu decido me tornar um seguidor de Jesus e
abro o meu coração para o Senhor reinar em todas as áreas da minha vida.
Agradeço o Senhor por perdoar os meus pecados e por me dar uma vida nova.
Oramos em nome de Jesus, amém.”

• Peça para todos que fizeram essa oração se identificarem no chat escrevendo
a expressão: Eu aceito Jesus!
• Destaque aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez ou se reconciliaram com Cristo, fazendo uma oração especial por eles.
• Faça contato com essas pessoas durante essa semana através de telefonema
ou nWhatsApp gerando comunhão e relacionamento com elas.
As pessoas que quiserem assumir um compromisso com Jesus durante a Campanha devem acessar o link: www.pibcuritiba.org.br/resposta e preencher as
suas informações. Recomendamos que você que conhece esta pessoa
também preencha as suas informações no mesmo link como discipulador para
auxiliar no discipulado desta pessoa.
DESAFIO DA SEMANA
Convide as pessoas que não participaram da reunião de hoje. Incentive as pessoas que compareceram na reunião a continuarem vindo nos próximos encontros.
Escrever uma carta para os seus vizinhos e/ou entregue um presente mencionando que você está orando por eles, convide-os para participar da próxima
reunião.
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