
Depois da reunião:
• Se alguém da célula faltar no encontro desta semana, ele também deve ser 
incluído em um dos grupos da Unidade de Amor, o líder responsável por essa 
UA deverá entrar em contato com a pessoa incluída, logo após o fim da reunião, 
para convidá-la para participar da Micro Célula.
• Incentivamos que cada Micro Célula crie seu próprio grupo de WhatsApp, 
facilitando sua comunicação durante toda campanha do 4K.

QUEBRA GELO
Peça aos presentes para responderem às perguntas abaixo. Faça uma rodada 
de cada vez:

1. Por que você acredita que as pessoas se afastaram tanto de Jesus? 
2. Por que tantos cristãos têm dificuldade em compartilhar sobre Jesus? 

BOAS NOTÍCIAS
O evangelho do nosso Senhor Jesus é a boa notícia que precisamos levar a 
todos neste tempo. Uma igreja conectada ao coração de Deus e sensível às 
necessidades das pessoas à sua volta será capaz de inundar os lares e 
corações com o amor que todos estão procurando.

Pergunta: Você sabe o que significa a palavra Evangelho?
A palavra evangelho, no grego ‘evangelion’, significa simplesmente ‘boas 
novas’ ou ‘boas notícias’. Compreendemos que Deus se compadece do homem 
perdido e pecador, por isso Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, mesmo sendo 
Deus, se tornou homem e assumiu os nossos pecados na morte de cruz.

COMO COMPARTILHAR AS BOAS NOVAS
Faremos agora um estudo da palavra bem diferente.

Leia primeiro apenas o texto bíblico da parte 1 e trabalhe as perguntas com o 
grupo, favorecendo a participação de todos. Depois que concluir a primeira 
etapa, faça o mesmo com a parte 2.
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A primeira lição da campanha 4K – Amor em Alta Definição: Tem por objetivo, 
esclarecer aos membros que participam da sua célula, a metodologia que será 
usada durante a campanha do 4K em 2020. O líder será responsável por criar, 
Micro Células, também conhecidas como Unidades de Amor (UA), essas se 
reunirão a partir das próximas semanas da campanha. Durante as três semanas 
subsequentes, as células se encontrarão normalmente com grupo completo, 
trinta minutos antes do horário normal da reunião, após esse período, a células 
serão divididas entre as Micro Células.

ATENÇÃO LÍDER DE CÉLULA!
Essa parte contém informações diretas para o líder de célula – não é para 
compartilhar essa parte durante a reunião da célula.

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 

Antes da reunião:
• Estude bem toda essa lição.
• Escolha quem serão os responsáveis por cada Micro Célula/Unidade de Amor.
• Cada UA deve conter de 2 a 5 pessoas da célula original.
• Convide essas pessoas para assumirem as micro células.
• Distribua os membros, líderes, frequentadores e visitantes da célula em cada 
“UA”. A sua célula pode formar vários UA´s.

Lição 01 - 4K - O Amor em Alta Definição
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É muito interessante notar que no primeiro caso foi Jesus quem compartilhou a 
mensagem, enquanto na segunda parte, a mulher samaritana que tinha 
acabado de evangelizar, já estava evangelizando. É possível perceber que do 
mestre dos mestres, até a mais recente convertida, a mensagem a ser 
compartilhada é a mesma e a maneira de compartilhar também é muito 
simples e semelhante.

Em resumo, a mensagem que precisa ser prega é que Jesus Cristo é o Messias 
enviado ao mundo para perdoar, transformar e salvar aqueles que creem n’Ele. 
É impressionante observar como todos que recebem essa notícia ficam 
radiantes de alegria e vão ao encontro de Jesus!

PREPARADO PARA COMPARTILHAR?
Saber uma notícia maravilhosa como essa e não compartilhar é como deixar de 
amar as pessoas à maneira de Jesus.
Muitas pessoas têm medo de compartilhar dizendo que não conhecem a Jesus 
tão profundamente, ou que são tímidos e por causa da vergonha as vezes não 
tem coragem de propagar o evangelho.

Perguntas: Qual o nível de conhecimento bíblico a Mulher Samaritana possuía 
para compartilhar o evangelho? 
Quanto tempo de convertida ela possuía para poder compartilhar o evangelho?
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As respostas você viu no texto. Ela não possuía nenhum conhecimento bíblico. 
O povo no qual ela fazia parte era separado, tratado com desafeição pelos 
judeus, ela ainda possuía apenas alguns minutos de convertida, sem 
conhecimento e sem longa jornada como muitos de nós temos como cristã, 
mesmo assim ela saiu para compartilhar as boas-novas. Ela não guardou para 
si a maior descoberta que ela fez na sua vida.

Pergunta: O que é necessário para estar preparado para compartilhar a 
salvação?

A única coisa necessária para se pregar o evangelho é uma verdadeira 
experiência com Jesus. Quem teve uma experiência com Jesus deve 
testemunhar sobre Ele.
E para os que são tímidos, precisamos incentivar vocês com o texto bíblico que 
diz:
“Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação 
de todo aquele que crê.” Romanos 1:166

O poder vem de Deus. E esse poder gera a salvação das pessoas. Se faça 
disponível para essa obra!

UNIDADES DE AMOR
Nas próximas três semanas, os encontros da célula vão acontecer meia hora 
antes com toda a Célula original, para orarem juntos, compartilhar testemunhos 
e acompanhar o avanço de cada Unidade de Amor (UA), todas as células de 
nossa igreja vão em UA’s. 

Esses pequenos grupos vão ser estratégicos, com o intuito aumentar o alcance 
da campanha do 4K e levar ainda mais longe o Amor de Jesus.
Serão 03 semanas de campanha através das Micro Células, todos os 
participantes deverão convidar seus amigos, colegas de trabalho ou estudo, 
vizinhos e familiares. Convide os visitantes a continuarem participando das 
reuniões. Cada Unidade de Amor receberá um estudo simples e inspirador, a 
fim de compartilhar a mensagem de forma estratégica com as pessoas dos 
grupos.

Após a última semana de campanha do 4K as Micro Células, retornarão à célula 
principal, trazendo consigo todas as pessoas que foram alcançadas na 



Depois da reunião:
• Se alguém da célula faltar no encontro desta semana, ele também deve ser 
incluído em um dos grupos da Unidade de Amor, o líder responsável por essa 
UA deverá entrar em contato com a pessoa incluída, logo após o fim da reunião, 
para convidá-la para participar da Micro Célula.
• Incentivamos que cada Micro Célula crie seu próprio grupo de WhatsApp, 
facilitando sua comunicação durante toda campanha do 4K.

QUEBRA GELO
Peça aos presentes para responderem às perguntas abaixo. Faça uma rodada 
de cada vez:

1. Por que você acredita que as pessoas se afastaram tanto de Jesus? 
2. Por que tantos cristãos têm dificuldade em compartilhar sobre Jesus? 

BOAS NOTÍCIAS
O evangelho do nosso Senhor Jesus é a boa notícia que precisamos levar a 
todos neste tempo. Uma igreja conectada ao coração de Deus e sensível às 
necessidades das pessoas à sua volta será capaz de inundar os lares e 
corações com o amor que todos estão procurando.

Pergunta: Você sabe o que significa a palavra Evangelho?
A palavra evangelho, no grego ‘evangelion’, significa simplesmente ‘boas 
novas’ ou ‘boas notícias’. Compreendemos que Deus se compadece do homem 
perdido e pecador, por isso Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, mesmo sendo 
Deus, se tornou homem e assumiu os nossos pecados na morte de cruz.

COMO COMPARTILHAR AS BOAS NOVAS
Faremos agora um estudo da palavra bem diferente.

Leia primeiro apenas o texto bíblico da parte 1 e trabalhe as perguntas com o 
grupo, favorecendo a participação de todos. Depois que concluir a primeira 
etapa, faça o mesmo com a parte 2.

A primeira lição da campanha 4K – Amor em Alta Definição: Tem por objetivo, 
esclarecer aos membros que participam da sua célula, a metodologia que será 
usada durante a campanha do 4K em 2020. O líder será responsável por criar, 
Micro Células, também conhecidas como Unidades de Amor (UA), essas se 
reunirão a partir das próximas semanas da campanha. Durante as três semanas 
subsequentes, as células se encontrarão normalmente com grupo completo, 
trinta minutos antes do horário normal da reunião, após esse período, a células 
serão divididas entre as Micro Células.

ATENÇÃO LÍDER DE CÉLULA!
Essa parte contém informações diretas para o líder de célula – não é para 
compartilhar essa parte durante a reunião da célula.

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 

Antes da reunião:
• Estude bem toda essa lição.
• Escolha quem serão os responsáveis por cada Micro Célula/Unidade de Amor.
• Cada UA deve conter de 2 a 5 pessoas da célula original.
• Convide essas pessoas para assumirem as micro células.
• Distribua os membros, líderes, frequentadores e visitantes da célula em cada 
“UA”. A sua célula pode formar vários UA´s.

campanha do 4K. 

Compreenda melhor nossa campanha do 4K:
• Alta Definição do amor: Jesus e as boas novas do evangelho.
• Locais: Unidades de Amor.
• Público-alvo: pessoas que ainda não conhecem a Jesus ou se afastaram d’Ele.
• Abordagem: fé, esperança e amor.
• Motivação: compaixão.
• Cronograma: vide tabela (semana a semana)

Nas próximas três semanas a reunião da célula acontecerá em cada Unidade de 
Amor (Micro Célula). 

As pessoas que querem 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. 

Serão semanas poderosas e de muita alegria. Você perceberá que, quem 
compartilha e quem recebe a mensagem, ambos ficarão extremamente 
felizes. O mundo está precisando de mais amor!
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Procure na loja por: PIB CURITIBA 4K
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