
 

   

 

 

 

Dia 27 de Novembro de 2021 

Líder: Essa é para você! Deus é, em sua essência, bom 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Somente Deus é 
verdadeiramente bom. Quando enfrentamos nossas batalhas, quando o nosso inimigo se levanta contra nós e, como 
leão, ruge ao nosso redor querendo nos amedrontar, quando as nossas forças escorrem por entre nossos dedos 
como água; nisto tudo, podemos confiar que Deus continua sendo bom. 

“Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, 
ou espada? Como está escrito: Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como 
ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos 

amou.” (Romanos 8:35 - 37 ) 

Ainda que o dia mau chegue, ainda que Satanás tente nos frustrar, ainda que as nossas forças se acabem, Deus 
ainda está no controle de todas as coisas, Deus ainda nos ama, Deus ainda é bom. 

“Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.” (2 Co 12:9a) 

 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

One Experience: dia 07 de dezembro (terça-feira), vai acontecer o culto com gravação das músicas feitas 
pela Juventude One. Para agendar presença neste culto acesse: pibcuritiba.org.br/agendamento  

Nataleluia: apresentação nos dias 21, 22, 23 e 25 às 20h. O tema desse ano será “Um lugar para nascer”, 
e contará a história de um casal de jovens da Galileia, que recebe o maior presente e a maior 
responsabilidade de toda sua vida: em sua família nascerá o bebê que será o Salvador. Num período 
turbulento, o casal parte à cidade de Belém na Judéia. Será que há lugar onde eles possam se abrigar? 
Lembrando que o Nataleluia 2021 será uma produção 100% autoral. O agendamento está disponível no 
site www.nataleluia.com.br 

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

Kingdom - Empresários com propósito. Dia 29/11 (segunda) às 19h. Local: Opera Concept Hall. Rua Via 

Vêneto, 505 - Santa Felicidade. Para participar inscreva-se no site: pibcuritiba.org.br/kingdom 

Café com negócio - Conexões do reino. Para você que é empreendedor, empresário ou autônomo. 

Presencial e Online. Traga seus flyers e cartões de visita para ampliar sua rede de contatos. Dia 04/12 às 

8h. Vagas limitadas. Para participar inscreva-se no site: bit.ly/ccnpresencial 

 

Quebrando o Iceberg!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se alguém da célula usa óculos de grau, peça que dê este óculos e faça um exercício pedindo que a 
pessoa leia de longe algo que esteja ao redor da sala, em caso de miopia, ou enxergar perto para aqueles 
que tem hipermetropia. Exemplifique como a visão é importante, os óculos ajustam a visão para 
enxergarmos melhor as coisas, precisamos da visão ajustada para viver melhor. Todos nós precisamos da 
visão de Deus que está em sua Palavra. Finalize com Lucas 6:39. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bom bom Pai | Gabriel Guedes (YouTube / Spotify) 

Dez mil razões | PIB Curitiba (YouTube) 

Levanto um aleluia | Diante do trono & Isaías Saad (YouTube / Spotify) 

https://bible.com/bible/1840/rom.8.35-37.NAA
https://bible.com/bible/1840/2co.12.9.NAA
https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9
https://pibcuritiba.org.br/agendamento/
https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9
http://www.nataleluia.com.br/
https://bit.ly/Abra-a-Porta
https://bit.ly/conf-weareone22
https://online.pibcuritiba.org.br/kingdom
https://bit.ly/ccnpresencial
https://bible.com/bible/1840/luk.6.39.NAA
https://www.youtube.com/watch?v=O40Zmg5mue4
https://open.spotify.com/track/5YQCzDQNbnistuWoEmo2aq?si=f9628051a7604831
https://www.youtube.com/watch?v=SYktZ6NfwDk
https://www.youtube.com/watch?v=oNcQfgsa0Cs
https://open.spotify.com/track/0GMUJWrXFiasskh8KYbnyw?si=3ceadd7da1784d0e


 

   

 

 

 

 

O que aprendemos nesta semana?  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nas prisões e palácios da vida | Pr. Erik Saes | Gn. 37:23-28 | Gn. 39:19-23 | Gn. 40.23 

Hoje estudaremos sobre visão. Por vezes, estamos enxergando a nossa vida com uma visão 
embaçada, distorcida que nos impede de ver claramente. O que nos faz enxergar melhor é a 
palavra de Deus (óculos). Uma história que nos auxilia nesta compreensão é a de José. Vejamos 
algumas lições sobre visão clara a luz da palavra: 

1) Sofrimento: José foi alguém que sofreu algumas injustiças e, uma delas, o levou para a 
prisão. Havia sofrimento em sua vida, mas ele sabia que isto fazia parte da vida. O sofrimento é 
uma consequência do pecado. É importante salientar que sofrimento não significa ausência de 
Deus. O Senhor não nos prometeu que não teríamos tempos difíceis. A bíblia nos mostra que Ele 
estava com José enquanto era escravo (Gn. 39:2), na prisão (Gn. 39:21). O Senhor não te 
abandonou, esta é a visão bíblica. 

Você já se sentiu injustiçado(a)? Qual foi sua atitude? Compartilhe. 

Como você fez para passar pelo sofrimento? 

 

2) Fidelidade em qualquer momento: José não esperou chegar no palácio para ser alguém fiel. 
Há aqueles que esperam um determinado tempo para servir, para serem mais generosos ou usar 
os seus recursos para Deus. José foi fiel na prisão, como escravo e no palácio. Não é onde estás, 
mas onde está o seu coração que demonstrará a sua fidelidade. Confiar que Ele está no controle 
de tudo nos ajuda a descansar. 

Como está sua confiança no Senhor? 

O que você compreende em ter uma “paz que excede todo entendimento”? 

Você tem sido fiel ao Senhor? 

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai amado, como é bom saber que o Senhor tem controle de tudo; ter a certeza de que nem 
mesmo uma folha cai de uma árvore sem que o Senhor permita. Nos tempos de escassez e 
dificuldade, que tenhamos comprometimento em buscar o consolo e a ajuda que precisamos em 
ti Jesus; somente o Senhor é fonte inesgotável! Obrigado por seu amor e cuidado papai. Nós te 
amamos. Em nome de Cristo, amém. 

 

 

 

 

 

 

https://bible.com/bible/129/gen.37.23-28.NVI
https://bible.com/bible/129/gen.39.19-23.NVI
https://bible.com/bible/129/gen.40.23.NVI
https://bible.com/bible/129/gen.39.2.NVI
https://bible.com/bible/129/gen.39.21.NVI


 

   

 

 

 

Link inscrição 
https://bit.ly/ccnpresencial  

 

 

 

https://bit.ly/ccnpresencial

