
 

   
 

 
Dia 28 de fevereiro de 2021 

 

Líder: Essa é para você! Você é um dos poucos? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Eu acredito que meu ministério seria um fracasso se você viesse a esta igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos 

e depois fosse ao inferno por toda a eternidade, porque você nunca aprendeu a lutar a luta da fé e descansar 

seguro na vida eterna.” 
(John Piper) 

“Quando ele (Jesus) fala sobre os poucos encontrando a vida eterna, ele está falando sobre aqueles que 

professam seu nome, entre aqueles que chamam a Jesus Senhor, poucos deles que encontram a vida eterna.” 
(Paul Washer) 

 

“Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e 

em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi 

explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.” 

– Mateus 7:22-23 (ARA) 
 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CLrXJVNJh8g/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cultos online: Não deixe de cultuar por conta da pandemia. Acompanhe nossas redes sociais e assista às 

transmissões ao vivo dos cultos. 

Semana das Primícias: Toda primeira semana de cada mês é a Semana das Primícias, onde incentivamos 

a igreja a contribuir com a doação de alimentos para serem montadas cestas básicas. 

Cuide-se: Durante esse tempo de pandemia, cuide-se redobradamente. Use continuamente álcool 70% 

para higienizar as mãos, mantenha-se sempre de máscara, evite muito contato físico e siga fielmente as 

restrições de nossas autoridades. 

Quebrando o Iceberg! Como você conheceu a PIB? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Resuma como conheceu a PIB de Curitiba em 60 segundos! Cada um poderá compartilhar, rapidamente, 

o que levou a conhecer a nossa igreja.  
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Conta as Bênçãos - Paulo César Baruk (e Sarah Renata) 

Tu Somente és Deus – PIB Curitiba 

Canta Minh’alma - Hillsong 

 



 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Para onde iremos nós? | Pr. Paschoal Piragine Jr. | João 6.68-69 

 

Uma multidão procurava Jesus, e eles o encontraram em Cafarnaum. Naquele encontro, Jesus faz um sermão 

cujo tema central era “Eu sou o pão da vida”, pois a multidão era motivada pela fome e sabiam que Ele tinha feito 

a multiplicação de pães e peixes. Diante das metáforas usadas, muitos acabaram indo embora, sobrando apenas 

um pequeno grupo, os 12 discípulos. Então, Ele pergunta para Pedro se eles também não iriam embora. Hoje, 

veremos com lentes hermenêuticas a situação que vivemos hoje.  

 

1) Para onde iremos nós? Pedro respondeu à pergunta de Cristo com outra pergunta. O que Pedro estava 

dizendo era que o servo do Senhor não tem onde ir a não ser para os braços do Senhor. Não importa as 

circunstâncias, Ele é nosso porto seguro. Muitas vezes, pensamos que podemos resolver nossos problemas pela 

nossa própria força e inteligência.  

 

Você já vivenciou momentos em sua vida que agiu pela sua própria força? Poderia compartilhar? 

 

2) Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus: Pedro acrescentou algo após crer no 

versículo lido: “e conhecido”. Ele reconhecia com sua vida que Ele era maior que os profetas do passado, o Cristo 

aguardado. Eles eram, hoje nós que somos, testemunhas dos milagres do Senhor. Temos visto sinais e 

maravilhas que o Senhor tem feito. Ao longo da sua história, certamente, Ele cuidou, guardou e fez coisas 

extraordinárias por tanto nos amar. Você se recorda disso? Nosso coração fica angustiado quando perdemos a 

esperança em meio à crise, mas faça como Jeremias: “Quero trazer a memória o que me dá esperança, as tuas 

misericórdias.” 
 

No cantor cristão, tem uma música cujo nome é “Conta as bençãos”. Hoje você poderia compartilhar um 

testemunho sobre o poder e a graça do Senhor sobre a sua vida? 

 

3) Só tu tens a vida eterna: Por vezes, estamos como no olho do furacão, em meio às batalhas e esquecemos 

que nossa vida aqui na terra é passageira. Ainda que o Senhor cumpra o que prometeu que estaria conosco por 

todos os dias, não será aqui e nem hoje que toda lágrima será enxugada. Podemos até ficar deslumbrados com 

o que temos, com o que foi conquistado e isto nos faz perder o foco. Sem o foco na vida eterna, podemos ser 

como o povo que sentia saudades das cebolas e dos pepinos do Egito.  

 

Você está focado em viver com o Senhor no lugar celeste ou está tão envolvido com seus sonhos e 

desejos que esqueceu que seu tempo aqui é passageiro? 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estamos num novo tempo de grande isolamento com restrições e há muitas pessoas que estão aflitas. Que tal 

ser um canal de bênção e testemunhar as bênçãos recebidas, afinal “Conta as bênçãos, conta quantas são 

recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez”. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, te agradecemos por tanto amor! Tu és digno de ser adorado e exaltado, pois és o pão da vida que nos 

alimenta. Obrigado, Senhor, porque nos mínimos detalhes podemos testemunhar do teu cuidado. Em nome de 

Cristo, amém.  


