
 

   
 

 
Dia 04 de abril de 2021 

Líder: Essa é para você! Jesus é a maior expressão de amor de todos os tempos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O nascimento do Rei da Glória é a prova do amor de Deus por nós. Se ele nos desse todas as riquezas do 

mundo, o controle sobre cada galáxia do universo, poder sobre as circunstâncias da vida ou um conforto 

absoluto e inabalável, porém não nos desse ele mesmo, isso não seria amor, porque ele não nos daria o 

que é mais valioso. [...] 

Jesus Cristo pisar nesta terra é o amor de Deus se manifestando corporalmente, nos alcançando e se 

fazendo presente. Ele é a demonstração de que o Soberano se preocupa conosco e tem um amor tão grande 

por nós que enviou seu Filho para nos salvar. [...] 

 

“Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o 

seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.” 

– 1 João 4.10 (ARA) 

 

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

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Campanha de oração: Participe da campanha de oração para erguermos um clamor a Deus por 

misericórdia. Para mais informações acesse: pibcuritiba.org.br/oracoesmudamhistorias 

Semana das primícias: A primeira semana de cada mês é tempo de entregarmos doações de alimentos, 

recursos para ajudarmos e alcançar pessoas que precisam de mantimentos. Para mais informações acesse: 

abasc.org.br 

Encontro de noivos: Você que é noivo, invista no seu relacionamento para receber ensinamentos bíblicos 

para um noivado e casamento sob os princípios de Deus. Para mais informações acesse: www.e-

inscricao.com/pibcuritiba/noivos 

Quebrando o Iceberg! Verdadeiro valor 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O responsável pelo quebra-gelo deve mostrar uma moeda de R$ 0,10 e perguntar se os participantes 

lembram o que conseguiam comprar com essa moeda há alguns anos atrás, em seguida deve mostrar a 

moeda de R$ 0,50 e faça a mesma pergunta, por último mostrar uma moeda de R$ 1,00 com a mesma 

pergunta. 

A nossa moeda está perdendo seu valor (por conta de inflação, alta do dólar, etc.), mas a palavra de Deus 

não muda, portanto, nela podemos confiar e depositar nossa esperança (1 Pedro 1.18-20).   

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ressuscita-me – Aline Barros 

Ao Meu Pai – One Ministério Music 

Faz um Milagre em Mim – Regis Danese 

https://www.instagram.com/p/CNNNVHUgjnv/
https://www.bible.com/bible/1608/1PE.1.18-20
https://youtu.be/dc6oADkbQSw
https://www.youtube.com/watch?v=A8YkXmuqYng
https://youtu.be/as00Xu9EgYY


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Alguém Como Eu | Pr. Nivaldo Nassiff 

 

A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus e não Sua morte, Ele está vivo e por isso podemos ter esperança e 

saber que a última notícia para quem crê não é a morte e sim a ressurreição. Em nossa caminhada com Deus, 

vivemos muitas situações nas quais algumas vezes sentimos desesperança, desconforto ou abandono, mas Deus 

em sua eterna e suprema sabedoria deu seu Filho unigênito para nos dar esperança e restauração. Jesus deu 

sua vida por amor a nós, e ressuscitou. Vejamos alguns exemplos bíblicos de pessoas que “foram como eu e 

você”:  

 

1) Alguém que se perde nas prioridades (Lucas 10.40): Algumas vezes, nos envolvemos com muitas tarefas 

e as priorizamos na nossa rotina e pensamentos, esquecendo-se do Senhor. Jesus visitou Marta em sua casa e 

ela ficou muito ocupada com as tarefas para agradá-lo e não priorizou estar com Jesus, se perdendo nas 

prioridades. Marta era alguém como eu. 

 

Como podemos perceber que estamos nos perdendo nas priorizações de tarefas? 

 

2) Alguém que sente vergonha (Marcos 14.27-31): Você já foi advertido por alguém devido alguma atitude ou 

ação, e depois, tendo cometido o erro, ao se deparar com a pessoa que o advertiu se sentiu julgado ou 

envergonhado? Esse foi o sentimento que passou pelo coração de Pedro quando Jesus o olhou após acontecer 

o que Jesus lhe havia advertido: negar Jesus. Pedro era alguém como eu. 

 

Como podemos fortalecer nossa fé e ouvir a voz de Deus? 

 

3) Alguém que pensa estar no lugar errado, na hora errada (Marcos 15.21): Algumas vezes, nós pensamos 

que não estamos no lugar certo ou que a hora em que algo aconteceu não era a hora ideal, mas quando a 

necessidade nos encontra, ela deve encontrar a solução. Nada foi coincidência e sim algo preparado por Deus. 

Simão Cirineu estava indo para casa e foi chamado pelos soldados para carregar a cruz de Jesus, ele certamente 

tinha outros planos e nem imaginava que poderia fazer o bem. Simão Cirineu era alguém como eu. 

 

Você já passou por situações em que estava exausto ou passando por uma situação difícil e viu que Deus 

queria você como ajuda ou “solução” para alguém? 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Para termos a vida eterna precisamos unicamente crer e convidar Jesus a entrar na nossa vida, quando isso 

ocorre, recebemos pela graça de Deus perdão de todos os pecados, uma nova vida para viver nessa vida com 

propósito, a luz do mundo e a vida eterna lá no céu. Compartilhe as boas novas do Reino de Deus com as pessoas 

que você conhece, mesmo à distância; muitas pessoas precisam conhecer o amor de Deus!  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, que tenhamos fé e sigamos firmes para lembrarmos o tempo todo que dependemos de Deus 

independente das circunstâncias, pois com Ele podemos crer na vida Eterna. 

https://www.bible.com/bible/1608/LUK.10.40
https://www.bible.com/bible/1608/MRK.14.27-31
https://www.bible.com/bible/1608/MRK.15.21

