
 

   
 

 
Dia 13 de junho de 2021 

Líder: essa é para você! É de coração 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você pode cantar um louvor, pregar uma mensagem, ministrar para as pessoas, evangelizar descrentes, 

servir aos outros, contribuir com a obra missionária e fazer diversas outras coisas; nisso tudo, Deus estará 

olhando para o seu coração. 

Os fariseus, por diversas vezes, provocaram Jesus a fim de achar nele alguma falta. Entretanto, em todas 

as vezes, o Senhor conhecia a intenção do coração. 

 

"Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas?" 

– Mateus 22.18 (ARA) 

 

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

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mobilize: Você sabia que sua célula pode participar da Missão que Deus já está fazendo ao redor do 

mundo? Para isso, nossa igreja conta com o Mobilize: um movimento que busca mobilizar as células e 

membros da Igreja a se engajarem na Grande Comissão, pregando o evangelho a toda criatura e amando 

o próximo com a si mesmo. Saiba mais em: pibcuritiba.org.br/mobilize ou entre em contato pelo número: 

(41) 99822-3018 / e-mail: mobilize@pibcuritiba.org.br 

Curso Traumas e Paradas Cardiorrespiratórias: Deus pode usar você para salvar vidas literalmente, entre 

em contato com o Ministério de Atletas e faça sua inscrição pelo Whatsapp: (41) 98775-4014.   

Télos Integral: Se você quer dedicar sua vida para missões? Busque o Télos e saiba como atuar nos 

campos missionários. As inscrições estão abertas; para mais informações, acesse 

https://pibcuritiba.org.br/telos/  

Quebrando o Iceberg! Motivações 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peça que os participantes da célula peguem papel e caneta e anotem três coisas boas que têm feito para 

se aproximar de Deus e três coisas ruins que têm feito para se afastar de Deus. Também, peça que 

escrevam o porquê estão participando da célula. Dê cerca de 5 minutos. Após o tempo, abra espaço para 

que os participantes que quiserem compartilhar suas anotações. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nada Mudou - Juliano Son 

Senhor do Tempo - Paulo César Baruk 

Alfa e Ômega - Marine Friesen  

 

https://www.instagram.com/p/CQBdAGSNTjR/
mailto:mobilize@pibcuritiba.org.br
https://pibcuritiba.org.br/telos/
https://youtu.be/uj0jdkZHUN4
https://youtu.be/4jjanm4kRnA
https://youtu.be/hCVRYamLhHk


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Arca | Pr. Michel Piragine | Gênesis 6.9-14 
A Bíblia vai dizer que a corrupção havia se proliferado na terra. A iniquidade havia se espalhado em todos 

os níveis. Por isso, Deus resolveu manifestar juízo sobre a terra, e disse a Noé: "Darei fim a todos os seres 

humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra.” 

Mas o que chama a atenção é que, no tempo do juízo, o Senhor manifesta a sua graça e misericórdia entre 

nós. O que a arca representa? 

 

1) Um convite ao arrependimento: Em primeiro lugar, o que arca representa é um chamado ao 

arrependimento. Você consegue imaginar as pessoas perguntando: mas o que é isso? Por que você está 

fazendo isso? Não vai chover aqui deste jeito! Podemos imaginar também as pessoas chamando-o de louco, 

afinal, construir um barco do tamanho de um prédio no meio do deserto parecia uma grande loucura. É como 

se Deus estivesse gritando, querendo chamar a atenção do povo da época, mas eles ignoraram os 

constantes chamados de Deus. Precisamos interpretar os tempos. O que está acontecendo não é algo 

normal. 

 

Você acredita que o que tem acontecido em nosso mundo é algo normal? Como você tem 

interpretado esse tempo? 

 

2) Um Lugar de Salvação: a arca representa uma espécie de bote salva-vidas dos tempos antigos. No 

hebraico a palavra arca aparece apenas em dois contextos na Bíblia: na história de Noé e na história de 

Moisés. O cesto de junco onde Moisés foi colocado por sua mãe para salvá-lo da perseguição do Faraó, 

quando ele ainda era apenas um bebê é a mesma palavra. Por isso a palavra arca, neste contexto, significa 

– embarcação que traz salvação! E o que chama atenção é que, em todas as gerações, quando a iniquidade 

aumenta e o Juízo de Deus se manifesta, Deus manda um “bote salva-vidas". 

 

Qual é a nossa embarcação nos dias de hoje? Qual tem sido a sua embarcação? Como essa salvação 

chega para nós em dias como estes?  

 

Quando convidamos Jesus para estabelecer o seu governo em nossas vidas. O espirito de Deus escreve a 

lei dele em nossos corações. 

 

3) Um Desafio de Fé: A arca também era um desafio de fé. Eles ficaram morando naquele lugar quase um 

ano, ali estavam seguros. Todavia, sair da arca e começar de novo sempre nos atemoriza. Deixar a arca 

para traz era um desafio de fé. Noé havia passado parte da sua vida construindo a arca e agora precisava 

deixá-la para traz. Deus tinha um novo tempo para o seu filho. 

 

Você tem que deixar algo para trás? 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você conhece o Movimento Discipular? Ele tem como missão proclamar o Evangelho e levar cada crente a 

maturidade cristã, pelo poder do Espirito Santo, no amor de Cristo e para Glória de Deus. O objetivo auxiliar 

na formação e na multiplicação de discípulos a partir de nossa igreja local. Sonhamos na multiplicação de 

discípulos, células e igrejas que abençoe a nossa cidade, o Brasil e o mundo. Que tal nos ajudar nessa 

missão?  Você que deseja ser um DISCIPULADOR, saiba como se cadastrar pela Central do Membro.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://drive.google.com/file/d/1ySR7CECMgEpmQ4O4GpceHgQV6sl9G04Q/view


 

   
 

Deus, que possamos enxergar as nossas falhas e todos os dias nos arrepender daquilo que temos feito de 

errado. Que possamos deixar para trás tudo aquilo que não deve pertencer mais as nossas vidas e, assim, 

dar um passo de fé, rumo aos seus propósitos. Obrigada, pois, através de Jesus e dos seus sinais, o Senhor 

manifesta a sua graça e misericórdia entre nós. 

 


