
   
 

Dia 05 de Setembro de 2021 

Líder: Essa é para você! Devoção e Oração 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O propósito do tempo a sós com Deus (Devoção e Oração) é lembrar-nos de Deus e nos comunicar 
intimamente com ele todos os nossos dias. Tenha isso claramente em mente ao desenvolver estruturas e 
hábitos que combinam com você. Somos constantemente tentados a pensar que Deus nos amará mais se 
orarmos mais, se frequentamos uma igreja, se proferirmos determinadas palavras mecanicamente ou se 
fizermos tempo devocional com frequência. Nada disso mudará Deus em relação a nós. Deus é imutável. O 
mesmo ontem, hoje e sempre. Pelo contrário, todas estas atividades diárias estarão nos mudando para 
sermos amigos íntimos do Pai e, como filhos (as), confiarmos naquilo que ele nos diz (através da bíblia). 
Lembre-se da graça, que nos lembra não existir nada que possamos fazer ou nada que faria Deus nos amar 
mais do que ele ama agora. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escola Bíblica One! a partir de sábado, 11/09 às 17h30. Online e presencial. Informações: 3091-4909. 

Doações: para brinquedoteca para o projeto conexão sertão. www.institutonovashistórias.com.br  

Escola de Oração 2021: Você sabe como orar? Nós também não, e queremos aprender JUNTOS! Corre e 
faça já sua inscrição! Vagas limitadas. https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/escoladeoracao21  

Missionar 2021: de 24 a 26/09 com o Tema: Como nunca antes. Participe das oficinas! Para encontrar a 
relação de temas e fazer sua inscrição basta acessar o site: www.missionar.com.br . 

CAMPANHA 21 DIAS DE ORAÇÃO POR MISSÕES! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEMANA 1 - MISSÕES INTERNACIONAIS: nesta primeira semana, o motivo macro de oração é por 

Missões Internacionais. Esteja intercedendo diariamente com sua célula por estes 7 pedidos: 

DIA MISSIONÁRIO PEDIDO 

1 
Giane e Jefferson Brunetti 

(Guiné Bissau e USA) 
Pela chegada do nosso segundo filho em novembro. 

2 
João e Cláudia Dutra 

(Argentina) 

Por nossa família no Brasil. Que as fronteiras sejam abertas o mais 
rápido possível. Estamos com muitas saudades da nossa família. 

3 
Marcos Pimentel de Carvalho 

(Portugal) 

Levar o evangelho através da música e ver os seus alunos não cristãos 
se converterem. 

4 
Tidi e Fumie Uehara 

(Japão) 
A Fumie está grávida. Orem para que o bebê venha saudável. 

5 
Família Mohrer 

(Alemanha) 

Levantarmos o valor necessário para que, como família, visitemos o 
Brasil. Os nossos filhos já não veem os avós desde 2016. 

6 
Fernando Pasi 

(Itália) 

Por recursos e para terminar a reforma do barco para iniciarmos as 
viagens missionárias pelo mediterrâneo. 

7 
Giane e Jefferson Brunetti 

(Guiné Bissau e USA) 

Acesso e distribuição de Bíblias - eles sonham em 2023 terem uma 
distribuição de uma Bíblia em cada casa em Guiné-Bissau. 

  

http://www.institutonovashistórias.com.br/
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/escoladeoracao21
http://www.missionar.com.br/


   
 

Quebrando o Iceberg! Missões Internacionais 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dinâmica: distribua cartões para os membros da sua célula: cartão/papel verde para no máximo 2 pessoas; 
cartão/papel marrom para metade do restante da célula; cartão/papel vermelho para a outra metade 
restante. Peça para os que têm papel marrom se levantem, e então diga “Elas representam pessoas que 
rejeitam a Cristo, mesmo vivendo no mundo cristão.” Depois, peça para os que têm papel vermelho se 
levantem, e então diga “Estes representam pessoas que não conhecem a Cristo, que nunca ouviram falar 
ou ao menos tiveram acesso a uma exposição correta sobre quem foi Cristo e o que Ele fez.” Pergunte em 
seguida: “E aqueles que já conhecem a Cristo como o seu Salvador?” Peça para que se levantem os que 
estão com os cartões de cor verde. Conte o número deles e fale: “São apenas xx (o número de pessoas 
com o cartão verde), esta é a realidade do mundo. Uma pequena parte para evangelizar a muitos. Mas, o 
que podemos fazer para alcançá-los?” Conversem sobre isso e aponte a reflexão de Romanos 10:13-15. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Até Que Ele Venha – Ale Magnani                                    Leão e o Cordeiro – One Ministério Music 
 

O que aprendemos nesta semana? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Vivendo do jeito certo | Pr. Erik Saes | Atos 20:18-38 

Nesses versículos percebemos que o apóstolo Paulo estava se despedindo dos cristãos da região. 

1) Eu não sou o centro: (v. 24): a melhor maneira de viver é deixando de ser o centro, mas como? O que 
fez Paulo falar dessa maneira no versículo 24? Porque quando acreditamos que a nossa vida tem muito 
valor e nos encontramos com Jesus (como aconteceu com Paulo na estrada de Damasco) nossa vida perde 
o valor se não for consagrada para servir a Deus e anunciar as boas novas. 

Na sua lista de metas anual tem alvos de evangelização?  

Se você recebesse a notícia de que não tem mais tempo algum nessa vida, encerraria sua jornada 
como Paulo? 

2) Uma vida de missão: (v. 28): o Cristianismo nos ensina a vivermos como família, a família da fé. O 
pedido de Paulo é para que cuidem uns dos outros. Assim como aprendemos em casa, “o mais velho cuida 
do mais novo” e até ensina pelo exemplo. Estamos no mês missionário e nossa igreja nos encoraja a 
participar dessa missão através da experiência pessoal, seja discipulando, sendo voluntário em algum 
ministério, contribuindo financeiramente. 

Você já fez alguma viagem missionária ou participou de evangelismo? Compartilhe. 

Suas finanças, sua agenda e seus sonhos incluem a missão? 

3) Sendo missionário em todos os lugares: a nossa vida por completo precisa revelar o que é realmente 
importante para nós. Na família, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares por onde transitamos 
precisamos praticar um estilo de vida que convença a todos que, mais importante do que nossos interesses 
pessoais, são os interesses do reino de Deus. 

De que forma você tem sido missionário no seu dia a dia? Compartilhe. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, abre nossos corações, olhos e ouvidos espirituais para enxergar, ouvir e amar o que é importante para 
ti. Derrama sobre nós a compaixão necessária para atender as necessidades dos que estão a nossa volta, 
sejam os irmãos da fé, sejam os que ainda não te conhecem. Transforma-nos em verdadeiros missionários 
e filhos obedientes que irão se sentir completos por fazer a tua vontade. Em nome de Jesus! Amém. 

https://bible.com/bible/1930/ROM.10.13-15
https://www.youtube.com/watch?v=LgMR5Ak7zHQ
https://www.youtube.com/watch?v=3KKBsG3ZhJc
https://bible.com/bible/129/ACT.20.18-38
https://bible.com/bible/129/ACT.20.24
https://bible.com/bible/129/ACT.20.28

