
 

   

 

 

 

Dia 30 de Outubro de 2021 

 

Líder: Essa é para você! O Reino dos Céus está próximo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: 
— Arrependam-se, porque está próximo o Reino dos Céus. (Mateus 4:17) 

O nosso Senhor e Rei sabia que arrependimento é o passo necessário e crítico para ter um 
relacionamento duradouro com Deus. Incrivelmente, esse é o critério que Ele usava para 
determinar se uma pessoa pertencia a Deus ou não.  

Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados a fim de nos entregarmos a Jesus. Vemos 
essa mensagem repetidamente, pois é a principal missão do ministério de Jesus. Ele declara: “Não 
vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento.” (Lucas 5:32). O arrependimento não é 
opcional.  

Pouco adiante, no evangelho de Lucas Jesus fez a seguinte declaração: “se, porém, não se 
arrependerem, todos vocês também perecerão.” (Lucas 13:3). A verdade é: Não tem como voltar-
se para Deus sem arrependimento. Não conseguimos exercer a fé em nosso Senhor Jesus Cristo 
a menos que primeiro exista arrependimento da desobediência voluntária a Deus.  

Desafio! Bíblia na prática: peça a Deus que lhe mostre uma ação específica que você pode 
introduzir na sua vida em resposta à importância de se arrepender. Escreva o que Ele lhe disser no 
seu caderno de oração. Coloque inclusive o seu plano de como cumprir essas ações. 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

One Day - Reúna sua célula e venha passar o dia em comunhão. Será no dia 07/11 na chácara da PIB. 
Reserve sua vaga, pois elas são limitadas! Mais informações: https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9  

Congresso de Casais                - Abra a Porta! - De 04 a 06 de novembro, 100% online e gratuito! Vem 

com a gente aprender como seu relacionamento pode ser abençoado! Inscrições: bit.ly/Abra-a-Porta  

We are One 2022 - Conferência de 25/02 a 01/03 de 2022, acesse e inscreva-se: bit.ly/conf-weareone22  

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

campos missionários. Informações acesse https://pibcuritiba.org.br/telos  

Onecast - O podcast do ONE. Seja ONE onde você estiver. Saiba mais em: https://anchor.fm/one-cast 

Curso de Noivos - De 21/11 à 12/12/2021. Investimento: R$ 100,00. Informações: noivos@pibcuritiba.org.br 

Inscrição: https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos2sem2021  

 

Quebrando o Iceberg! Comunhão 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Como fazer: Voluntariamente, cada membro da célula, deve falar seu nome e completar a frase 
”Eu sou abençoado por que… ” 

Moral da dinâmica: Isso vai fazer com que todos se conheçam melhor e também lembrem o quanto 
somos abençoados e esquecemos de agradecer a Deus. (1Ts 5:18) 
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Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Graça | Israel Salazar 

Tu És bom | Soraya Moraes 

Algo Novo | Kemuel ft. Lukas Agustinho  

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O vôo da águia - Tratamento de Deus para os cansados | Pr. Michel Piragine | Isaias 40:1-31 

Como é possível andar e não se cansar, correr e não ficar exausto? Neste texto Deus fala conosco, 
pois assim se sentia o povo de Israel que já estava cansado do exílio, fora de sua terra há quase 
70 anos. A bíblia nos mostra recursos sobrenaturais de Deus que podemos experimentar em 
comunhão com Ele, e que nos renovam. Um deles é a voz do Espírito. Deus quer nos renovar. 
 

1) Voz que fala ao coração (v. 2): O consolo de Deus se manifesta através da voz do Espírito. 
Quando estamos muito cansados, as conclusões e decisões muitas vezes não serão as corretas. 
A revelação de Deus, através da doce e suave voz do Espírito pode renovar e falar ao coração, 
colocando em ordem sentimentos e coisas fora do lugar e nos ajudando a entender os tempos de 
Deus para seguirmos sem desanimar, crendo que o novo de Deus vai acontecer (Ec. 3:1). 

Como podemos discernir os tempos de Deus em nossas vidas? 

Como você tem reagido às mudanças e situações que Deus tem colocado em sua vida? 
Compartilhe. 

 

2) Voz de Comando (vv. 3-5): A segunda voz que nos põe em movimento, é um clamor, é uma 
ordem. Ele é Deus todo poderoso e sua voz suave renova o coração, mas sua voz de comando 
levanta e renova as estruturas. Sua ordem para o povo foi “preparem o caminho para as revelações 
de Deus”. Foi essa voz que deu o comando a Elias, quando saiu da caverna (1Reis 19:15-18); e é 
a mesma voz que dá a ordem aos discípulos (Lucas 10:1). 

Em breve a glória do Senhor vai ser manifesta entre nós, no Brasil, na nossa casa, no nosso 
trabalho, precisamos preparar o caminho orando e buscando o Senhor, jejuando e nos 
consagrando, o Rei está chegando! (Is. 40:5). 

Como podemos preparar o caminho para as mudanças que Deus quer fazer em nossas 
vidas? 

Como podemos ser curados do nosso cansaço? 
 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, que a nossa oração seja para vivermos o propósito de Deus para nossas vidas, buscando 

sempre colocar a sua vontade e entender o tempo que o Senhor está nos revelando em cada fase 

de nossas vidas. Em nome de Jesus! Amém. 

https://www.youtube.com/watch?v=_hL1pguiHX0
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