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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 a preparar a reunião. 

Esta é a última semana de encontro das Unidade de Amor. Na próxima semana, 
sua UA deve voltar a se encontrar com a sua célula, com intuito de integrar os 
novos participantes. Todos os participantes das Micro Células, mesmo que 
tenham participado de apenas uma reunião, devem ser convidados a participar 
da célula principal. 

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 

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.

ROTEIRO

QUEBRA-GELO
(Registre o nome do responsável: _______________________)

Material: Todos vão precisar de papel e caneta (avise logo no início para todos 
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providenciarem)
Peça aos participantes que fechem os olhos. Os membros que estão 
participando devem permanecer durante a dinâmica de olhos fechados. Solicite 
para que todos ainda de olhos fechados, comecem a desenhar no papel os 
seguintes itens: 
Casa
Nuvem
Sol
Árvore
Grama
Janelas e portas na casa
Casinha de cachorro
Chaminé na casa
Fechadura na porta da casa

A ideia é juntar todos os itens para fazer um desenho único, mas não conte aos 
participantes antes que eles vão fazer um desenho. Apenas depois que eles 
começarem a desenhar o primeiro item. 
Após concluírem, peça a todos que abram os olhos e contemplem o desenho e 
mostrem uns para os outros. Como ficou? Alguns podem até falar um pouco 
como foi para eles fazerem este desenho. 

Conclusão: Quando estamos no escuro não é possível desenhar com exatidão. 
Com as nossas vidas acontece o mesmo. Podemos nos esforçar para planejar 
o melhor, para tentar colocar as coisas em ordem, contudo, se estivermos no 
escuro, as coisas não entram nos eixos. A palavra de Deus é como uma luz para 
o nosso caminho e ela vai nos instruir e orientar a ordem correta das nossas 
vidas. Que a palavra de hoje seja como uma luz a brilhar em nossos corações. 

DINÂMICA DE ORAÇÃO: 
(Registre o nome do responsável:______________)

Preparem um momento dinâmico e criativo de oração. Pensem em uma 
maneira para que muitas pessoas participem deste 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 que possa compartilhar uma experiência 
marcante de amor de Deus neste período de quarentena, ou até mesmo 
compartilhar seu testemunho de conversão a Cristo.

Texto Bíblico – Marcos 5:1-20
Olhando o contexto da história desse homem, podemos afirmar que ele era
o que chamamos hoje de “caso perdido”.

Pergunta:
Você conheceu alguém que tenha sido considerado um “caso perdido”?
Alguma vez você foi taxado desta forma?

No estudo de hoje vamos conversar sobre a transformação que Jesus fez na 
vida deste homem, observaremos princípios e ensinamentos através dessa 
história que podem ser aplicados em nossas vidas.

1. Identifique o que te aprisiona
A história que lemos fala sobre um homem que vivia aprisionado física, 
emocional e espiritualmente. É bem provável que as situações do seu passado 
o levam a esse lugar de aprovisionamento. Situações como: decepção, mágoas, 
falta de perdão, traição, ansiedade, medo, preocupação, raiva, te impedem de 
avançar em algumas áreas. Ao longo da nossa história, algumas situações 
difíceis desencadearam hábitos e comportamentos negativos. Esses 
comportamentos quando repetidos com frequência acabam nos aprisionando. 
Exemplos: Vícios que geram agressividade, relacionamentos ruins que geram 
ansiedade e descrença, entre tantos outros.
Pergunta: você se sente preso a algo? Quais consequências essa prisão tem 
gerado em sua vida?

2. Não há nenhuma situação impossível para Jesus
Este homem atormentado vivia em um cemitério, local de morte e solidão. Já 
não havia perspectiva nenhuma de mudança. A síntese da vida dele era:
Sem família | Sem amizade | Sem identidade | Sem dignidade | Sem sanidade |
Sem rumo | Sem sentido | Sem futuro | Sem esperança

Contudo, quando ele se encontra com Jesus, esse homem tem a vida 



completamente restaurada. Nada é irreversível diante de Deus! Um encontro 
com Jesus é capaz de mudar nossa realidade e o nosso futuro. 

Pergunta: existe algo na sua vida aparentemente impossível? Você crê que 
Jesus pode transformar a sua vida independente do grau de dificuldade?

3. Nem todos vão se alegrar com a mudança
Aquele povo conhecia o drama vivido por aquele homem, eles viam de perto o 
seu sofrimento e sabiam de sua história. Contudo, eles se importaram mais 
com os porcos, do que com a restauração da sua vida. Eles não se alegraram 
em ver o milagre que Jesus tinha acabado de realizar, antes, pelo contrário, 
pediram que Jesus fosse embora do meio deles.
Nem sempre as pessoas que estão à nossa volta se alegrarão com as 
mudanças que Cristo proporcionará em nossas vidas. Algumas pessoas irão 
nos criticar, rir e dizer que é tudo uma grande bobagem. Outras pessoas 
rejeitarão a presença de Jesus por terem medo do que Ele pode fazer, como os 
moradores daquela cidade fizeram. Infelizmente, essas reações podem vir até 
mesmo de amigos e pessoas bem próximas.

Pergunta: Você percebe pessoas criticando a sua decisão de seguir a Jesus? 
Em algum momento você já foi aquele que se opôs à presença de Jesus?

4. Jesus nos envia de volta para a nossa família
Certamente a família daquele homem o amava, mas a convivência havia sido 
interrompida pelos problemas e crises que ele enfrentou. O estado deplorável 
em que ele estava vivendo, deveria representar um grande sofrimento aos 
seus pais, irmãos, esposa e filhos (caso os tivesse).
Em sinal de gratidão e amor, por sua restauração, aquele homem, disse a Jesus 
que desejava segui-lo por onde fosse, contudo, Jesus o respondeu “volte para 
sua casa e anuncie aos seus familiares o que Deus havia feito por ele.”
O milagre de Deus na vida daquele homem serviu de testemunho, para que a 
salvação chegasse na vida de todos os seus familiares.

CONCLUSÃO

Jesus quer transformar a sua vida, sua história, sua condição, 
independentemente de como você está, seja qual for o seu problema, Ele pode 



operar um milagre! Existe um convite de Jesus para você hoje. Você não está 
conectado a este grupo por acaso, Jesus veio aqui ao seu encontro. Abra seu 
coração diga a Ele de forma sincera:

“Jesus, transforma a minha vida. Como o Senhor fez com este homem 
atormentado, me liberta de tudo aquilo que me aprisiona e cumpra os seus 
planos para mim. Eu creio que o Senhor é capaz de realizar um milagre em mim 
e hoje eu abro o meu coração para você entrar. Jesus, eu te aceito como meu 
Senhor e Salvador. Me perdoa dos meus pecados e me transforma. Amém.”

Importante: conduza o grupo neste momento de oração e ao final peça para 
cada um se manifestar no chat, aqueles que fizerem essa oração pela primeira 
vez.

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

Nesta semana, conte as pessoas de seu relacionamento o que você aprendeu 
sobre Jesus e convide-os a se conectarem conosco na próxima reunião. 
Participe da célula principal da próxima semana.
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