
   

 

 

 

Dia 26 de setembro de 2021 
 

Líder: Essa é para você! Orando Salmo 119.51 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meu Pai, ainda que as lutas cheguem até mim, mesmo que as pessoas julguem a minha consagração, mesmo que eu seja 
alvo de zombaria pela minha fé, eu não me desligarei de ti. A tua Palavra me vivifica e me fortalece, dela me vem a 
perseverança para continuar. Não te peço para me livrar das lutas, não te peço para me poupar das dificuldades. Eu te 
peço para jamais permitir que eu me afaste da tua lei. Nunca me deixes esfriar o coração que um dia foi incendiado pelo 
teu fogo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu habite em tua presença para sempre. Os orgulhosos podem 
zombar, os ímpios podem fazer pouco caso, mas eu não abandono as tuas Escrituras. Em Cristo Jesus, amém!  

“Os soberbos zombam continuamente de mim; todavia, não me afasto da tua lei.” - Salmo 119.51 (ARA) 

Extraído de: Compartilhando o Evangelho – Instagram: @cevangelho 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Escola de Oração: Um convite para algo novo: Um mover de oração está se levantando em todo o mundo nos 

nossos dias. Venha mudar sua vida de oração para sempre. Dias 04/10; 11/10; 18/10; 25/10. Inscrições e 

Programação disponíveis em: https://abre.ai/eo21 ou Instagram @escoladeoracaopib. 

Seja um Voluntário do Parolin: Preencha o link: https://bit.ly/servir_parolin.  

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/  

Wave: Você não pode ficar de fora! Vai ser sensacional! Viveremos coisas incríveis nesse tempo especial! Dia: 

01/10/2021, às 19h, na PIB CURITIBA. Mas informações: @oneflowministerio. 

Onecast: O podcast do ONE. Seja ONE onde vocês estiver. Episódios disponíveis: https://anchor.fm/one-cast.  

CAMPANHA 21 DIAS DE ORAÇÃO POR MISSÕES! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nossa campanha de oração de 21 dias acabou! Mas te desafiamos a interceder por toda a missão de Deus Como 

Nunca Antes a partir de agora! Receba os pedidos de oração dos nossos missionários e juntamente com sua célula, 

intercedam por eles. Vocês podem fazer isso por meio do Mobilize e receber esses pedidos por lá. Acesse 

www.pibcuritiba.org.br/mobilize e saiba mais! 

Quebrando o Iceberg! Missões Internacionais 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Não ficaremos aqui para sempre. Isso é certo! Mas como estamos vivendo a nossa vida? Em que estamos gastando o que 
temos? Um dia teremos que partir, teremos que fazer a mala. Dinâmica: pergunte ao grupo “quando você partir você vai 
levar o que na mala?” Dê exemplos: viagens, casa, roupas, os objetos da última moda, o emprego, a faculdade, o carrão. 
Não!!! Você não vai levar nada disso. Ao contrário, quando você partir você vai levar o que você deixar. O que você 
realmente vai levar: a) O tempo que você doou para quem precisou; b) Às vezes que chorou em oração por missões; c) O 
alimento que você entregou a quem tinha fome; d) Os missionários que você ajudou; e) Os órfãos que visitou e alegrou; f) a 
doação que fez para o serviço missionário; g) As vidas que ganhou para cristo quando evangelizou; testemunhou; h) o 
trabalho missionário que você realizou, se entregou, sacrificou; i) As orações que fez por quem precisou, etc.  

Como disse Jesus: “Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam 
e roubam; mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem 
roubam.” (Mateus 6:19-20) - Prepare a sua bagagem e não parta de mala vazia. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Eterno Deus - Vineyard                                     Lá - Paulo César Baruk 

O que aprendemos nesta semana? 

https://bible.com/bible/1608/PSA.119.51
https://www.instagram.com/p/CUU-GeotJu6
https://abre.ai/eo21
https://www.instagram.com/escoladeoracaopib/
https://bit.ly/servir_parolin
https://pibcuritiba.org.br/telos/
https://www.instagram.com/oneflowministerio/
https://anchor.fm/one-cast
http://www.pibcuritiba.org.br/mobilize
https://www.youtube.com/watch?v=D67gv66OmFc
https://www.youtube.com/watch?v=ePZR6DZkOqc


   

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vivendo o Evangelho Como Nunca Antes | Pr. Aurivan Marinho | 2 Coríntios 5:1-17 

Na carta de 2 Coríntios, o Apóstolo Paulo faz uma defesa de seu ministério, sobretudo, dos métodos usados e do 
conteúdo de sua pregação. Paulo apresenta três motivos de encorajamento, os quais oferecem a confissão de que 
ele deveria continuar pregando o Evangelho como estava pregando até então. O que Paulo apresenta são 
fundamentos que fortalecem a fé da Igreja para viver em tempo de adversidade, e também para que a Igreja avance 
na realização da Obra Missionária. 

1. Descansando na Esperança como nunca antes: Olhe para o Céu (vv. 1-9): se quisermos perseverar na fé e 
avançar na realização da obra de Deus, devemos descansar na Esperança. 

a) A Esperança de uma residência permanente (v.1): nós não temos casa própria. Somos peregrinos neste mundo. A 
nossa morada terrena é temporária. Nós trocaremos a tenda de peregrino por uma residência fixa no céu. 

b) O gemido da Esperança (vv. 2-4): vivemos o gemido da esperança, pois desejamos habitar no céu. Paulo explica 
que nós não ficaremos nu, ou seja, não seremos despidos do corpo, mas seremos transformados/revestidos por 
Cristo.  

c) A Confiança que provem da esperança (vv. 5-8): Cristo nos deu a garantia que voltará.  

d) A esperança e o serviço Cristão (v. 9): quem tem a Esperança procura agradar ao Senhor: procura servir ao 
Senhor. Mesmo em meio aos gemidos e sofrimentos, não desiste/não desfalece, mas usa todos os recursos, dons e 
talentos para o progresso da obra de Deus seja algo incontestável. 

Como você tem contribuído para que a Esperança de Deus seja proclamada? 

2. Andando no temor do Senhor como nunca antes: Olhe para o tribunal de Cristo (vv. 10-13): 

a) Conserve sua consciência pura (v.11): Paulo tinha consciência que estaria perante o Tribunal de Cristo para 
prestar contas.  

b) Examine sua condição interna antes de preocupar-se com a aparência externa (v. 12): Paulo não estava 
preocupado com a recomendação de homens. Paulo se refere aos falsos Apóstolos, que buscavam sua própria 
glória.  

c) Faça todas as coisas para agradar a Deus e não aos homens (v. 13): convém que nossas obras agradem a Deus. 
O julgamento dos Cristão é para galardão e não julgamento.  

Você tem feito agradado ao Senhor? O que você tem feito é para sua glória ou para a glória de Cristo? 

3. Impactando pelo Amor de Cristo como nunca antes: Olhe para Cruz (vv. 14-17): 

a) Amor de Cristo, revelado na Cruz, nos concede a Graça da Salvação (v. 14): só somos salvos, porque Cristo 
morreu por nós. E quando Cristo morre por nós, somos chamados para morrer por Ele, renunciando aos nossos 
desejos e sendo constrangido a pregar o Evangelho.  

b) O Amor de Cristo redireciona nossa vida a um propósito (v. 15): quando o Senhor nos salva, Ele nos mostra que 
precisamos viver para Ele. Devemos ter uma nova cosmovisão, tendo um compromisso com o Senhor, doando 
nossas vidas em prol do Evangelho. Não devemos mais viver buscando coisas materiais, mas buscar as coisas do 
alto. 

c) O Amor de Cristo muda nossa percepção de mundo (v. 16): Cristo tira as escamas dos nossos olhos. Passamos a 
olhar Cristo não segundo a carne, mas segundo aquele que morreu por nós. 

d) O Amor de Cristo fez-nos uma nova criação (v. 17): somos uma nova criação. A criação caída de Adão está 
determinada a condenação, mas Cristo é o último Adão e estabelece uma nova criação.  

Conclusão: Você quer ser um missionário autêntico? Viva a vida com esperança: Olhe para o Céu. Viva a vida 
no temor do Senhor: Olhe para o Tribunal de Cristo. Viva a vida no Amor de Cristo: Olhe para a Cruz. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://bible.com/bible/1840/2CO.5.naa
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.1-9
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.1
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.2-4
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.5-8
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.9
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.10-13
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.11
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.12
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.13
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.14-17
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.14
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.15
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.16
https://bible.com/bible/1840/2CO.5.17


   

 

 

 

Jesus, muito obrigado pelo sacrifico na Cruz. Que possamos renunciar a nossa vida terrena, olhando para o Céu e 

para o seu Tribunal. Que possamos viver Como Nunca Antes, renunciando nossos desejos em prol da propagação 

do seu Evangelho. Oramos em teu nome, amém! 

 

 

Campanha de 21 Dias de Oração por Missões. 
Nossa campanha de oração de 21 dias acabou! Mas te desafiamos a interceder por toda a missão de Deus como nunca 

antes a partir de agora! Receba os pedidos de oração dos nossos missionários e juntamente com sua célula, intercedam 

por eles. Vocês podem fazer isso por meio do Mobilize e receber esses pedidos por lá. Acesse 

pibcuritiba.org.br/mobilize e saiba mais! 


