ASSUNTO DA SEMANA: VIVENDO O EVANGELHO COMO NUNCA ANTES
Curitiba, 26 de setembro de 2021
Objetivo do encontro: Falarmos sobre missões! Como o quão importante é ter missionários e entendermos a nossa
missão: “Nosso propósito é levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo, e
fazer Jesus conhecido de todos os povos, no poder do Espírito Santo”.
Para o líder: Ore para que Deus fale sobre a direção da sua célula. Estimule a todos os membros para assumir o
papel de evangelismo e lembrar do papel missionário que como cristãos, é uma das ordenanças de Jesus para todos
nós ("Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas” - Marcos 16:15). Lembre a todos que
participar de missões, não é ser tão somente um missionário, mas apoiar os mesmos em oração, dar suporte aos

missionários como um mantenedor, procurar contatar, ou fazer uma visita a um missionário.
10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Precisamos de pessoas que espalhem a boa mensagem
Dinâmica: Peça que uma pessoa seja voluntária para contar uma estória, estimule para que seja um conto longo com
detalhes, solicite que todos escutem e prestem atenção, ao mesmo tempo grave a pessoa contando a estória.
Quando terminar de contar, peça para outra pessoa contar a mesma estória com as mesmas palavras, e assim
sucessivamente por mais 2 pessoas (não grave as demais contando). Pergunte se a estória original é a que foi
replicada por último, repasse o vídeo para que todos vejam. A questão é que nem sempre a mensagem é transmitida
na integra, da forma original. Por isto precisamos de pessoas que levem as boas mensagens.

1. Senhor, de Ti Preciso https://www.youtube.com/watch?v=VBrBijITU60
2. Leia: Salmo 119:1-30, qual o versículo que mais te chamou a atenção e por quê?
3. Em oração, lembre-se de todas as bençãos recebidas na semana e agradeça à Deus por tudo

4. Porque Deus é Bom https://www.youtube.com/watch?v=WeCBmi8hsoM
O RESUMO DA MENSAGEM: VIVENDO O EVANGELHO COMO NUNCA ANTES
II Coríntios 5: 1, 10 e 14 – Pr. Aurivan Marinho
INTRODUÇÃO
Nesta mensagem, vemos que Paulo faz uma defesa do seu ministério, sobre a forma como ele evangeliza e
sobre o conteúdo de sua pregação. Por estar sendo acusado dos motivos e da forma como levava a palavra, Paulo
apresenta 4 razões de encorajamento e que trazem convicção de que devia continuar pregando o evangelho. Assim,
Paulo traz pressupostos e fundamentos que fortalecem a fé da igreja, para que possa viver em tempo de

adversidade e enfrentar os desafios e tribulações, mas também para que a igreja avance na realização da obra
missionária. As 4 razões, são:
I. Descansando na esperança como nunca antes: Se quisermos avançar e perseverar na fé, além de realizar a obra
de Deus, precisamos descansar na esperança como nunca antes. Para isto, precisamos olhar para o céu e sabermos
que temos a esperança de recebermos uma residência permanente, uma casa celestial, e assim seremos estimulados
a vencer todos os problemas e desesperanças que a vida apresenta.
Em qual lugar, religião, experiência e condição é que se apresenta uma esperança tão gloriosa e extraordinária?
II. Vivemos o gemido da esperança: Enquanto gozamos da esperança, gememos para que possamos ser revestidos
de uma habitação celestial. Paulo comenta que o nosso corpo será um dia revestido por um corpo celestial, que
absorverá o nosso corpo atual, apresentando toda a glória eterna.
Qual a garantia que Deus cumprirá a sua promessa para nós? Por que devemos crer na esperança de Deus?
III. Essa esperança nos coloca diante de uma confiança: A razão porque há uma confiança em nossos corações, que
provêm desta esperança, é porque o Senhor nos deu o penhor do Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus nos salvou
nos trouxe o Espírito para que demonstrasse a garantia de que Ele voltará e que seremos resgatados. Então, Paulo
comenta que resolve não partir para o reino de Deus, não por uma opção pessoal ou por alguma conquista para
obter, mas para que continue trabalhando em prol da obra do Senhor, resgatando vidas para o reino.
O que significa a palavra Penhor? Por que Deus nos coloca o Espírito como uma garantia?
IV. A esperança precisa “desembocar” em serviço cristão: Paulo comenta que a pessoa que tem esta esperança
divina, procura agradar a Deus, procura servir ao Senhor, vive com confiança e bom ânimo, além de viver ao meio
dos gemidos, jamais desiste ou desfalece, mas usa todos os recursos, forças, oportunidades, dons e talentos para
que o progresso da obra de Deus seja incontestável. Então, esta esperança não nos transforma em alienados do
reino, mas gera encorajamento, força, vontade, ânimo e confiança, para enfrentarmos a vida, para servir ao Senhor,
para fazermos a missão.
O que você entende por tribunal de Cristo? E o que entendemos por um dia prestarmos contas de tudo que
fizemos?
Conclusão: Devemos viver a vida debaixo do Temor do Senhor, com toda a preocupação em agradar a Deus e
sermos totalmente autênticos pois iremos estar diante do tribunal de Cristo. Somos enviados na perspectiva de
amor, entrega, dedicação, comprometimento e paixão pelas almas perdidas. Então, que não vivamos para nós,
dentro da sociedade que só prega valores individuais, mas que como propósito de vida possamos viver para o
Senhor.
Checagem: Deus redireciona nossa vida, mostrando que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo,
precisam viver não mais para si, mas para Aquele que morreu e ressucitou por eles. Demonstrando que vivemos em
uma outra escala de valores e prioridades. Neste momento é que devemos demonstrar o nosso amor por Deus. O
que te falta para participar de um ministério, estar aberto a missões ou mesmo disponível para a obra e reino de

Deus?
Vamos conhecer o programa Mobilize? É 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 como a si mesmo, veja o
chamado em https://youtu.be/yKrGvFfnFrA, para maiores informações acesse https://pibcuritiba.org.br/mobilize.
Oremos: Pelos missionários da nossa igreja, pela segurança de suas famílias, para que tenham recursos para se
manterem e que possam levar a palavra de Deus a todos. Pelos mantenedores dos missionários, para que estejam

constantemente lembrando desses servos do Senhor em oração ou pelo contato que tem com os mesmos. Pelo
ministério do Pastor Paschoal que comemora 41 anos, que Deus continue o abençoando grandemente. Pela saúde
do pastor Paulo Davi e de todos os enfermos da igreja.

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!

