
 

   

 

 

 

Dia 26 de Março de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Paulo e Timóteo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Eu não conheço muito bem a relação entre Paulo e Timóteo, mas admito o amor e o zelo que existiu entre 
eles. Os vejo como discipulador e discípulo, como pai e filho. 
 
Paulo chama Timóteo de “verdadeiro filho na fé” e “amado filho”. Timóteo foi digno de receber a última 
carta do apóstolo, pouco antes dele morrer; e nela, uma de suas últimas frases foi: “Procura vir ter comigo 
depressa.” 
“E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho, junto comigo, como filho ao pai.” 
 
(Filipenses 2.22) 
 
Continue lendo o devocional no link: https://www.instagram.com/p/CQyYFyTtdZ0/  
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ação Evangelística: dia 16 de abril, sábado de páscoa, na Congregação do Osternak. As inscrições estão 

no link: https://online.pibcuritiba.org.br/acao-de-pascoa-missoes. 

One Cast: O podcast do Ministério One na plataforma do spotify. 

Escola Bíblica: Todo sábado as 17:30 no terceiro andar sala 303. 

One Vida Vitoriosa: Um retiro para uma revisão da sua vida. Ocorrerá entre os dias 8 e 10 de Abril, link 

para inscrição: https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/vvoneabril2022/evento-offline  

 

Quebrando o Iceberg! Conhecendo melhor os irmãos! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O líder deve escolher uma pessoa aleatoriamente e mesma, deverá se apresentar em até 1 minuto dizendo 
nome, uma qualidade, um sonho (o líder pode começar e escolher uma pessoa em seguida). A pessoa que 
acabou de se apresentar escolhe outra pessoa e assim por diante. 

 
Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Esperança – Os Arrais  
 
Mensagem da Cruz – Aline Barros 

 
  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/2
https://www.instagram.com/p/CQyYFyTtdZ0/
https://online.pibcuritiba.org.br/acao-de-pascoa-missoes
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/vvoneabril2022/evento-offline
https://www.youtube.com/watch?v=JKM0dSAtl-E
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O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Os 4 convites de Deus para nós I Pr Michel Piragine I Lucas 5.1-11 (JFA) 
 
Neste texto, Pedro e seus companheiros estão frustrados, pois, passaram a noite pescando e tiveram uma 
pesca “fracassada”. Neste contexto, encontram Jesus, que os orienta a saírem da margem e irem mais 
fundo, para experimentar o sobrenatural de Deus. Vejamos os convites e os ensinamentos deste texto 
aplicáveis à nossa vida: 
 
1º Convite: Serviço I (v 2-3) A palavra de Deus é clara ao nos mostrar o quanto o Senhor espera de nós, 

através do serviço para com sua obra. Jesus se aproxima de Pedro e faz do seu simples barco um púlpito 
onde pregava a ensinava. Ele espera de nós o serviço com aquilo que temos e o que somos, seja um simples 
barco ou dom, devemos servir ao Senhor com o que Ele colocou em nossas mãos. Deus usa coisas simples!  
 
Qual é o seu barco? Como você pode servir com aquilo que está em suas mãos? Compartilhe! 
 
2º Convite: Busca Profunda I (v 3-4) Pedro é convidado a se afastar do raso e ir mais fundo. A margem é 
confortável, mas só vive o extraordinário de Deus quem busca algo mais intenso e profundo. Atender ao 
chamado, trabalhar e buscar o crescimento espiritual para deixar de ser uma criança na fé, deixando o leite 
e passando a se alimentar de alimentos sólidos da palavra (Hebreus 5:13)   
 
O que pode nos ajudar a ir mais fundo? Que hábitos ou ferramentas podemos pôr em prática? 
 
3º Convite: Se mover pela fé I (v 5-7) Após passarem a noite pescando e nada conseguirem, Cristo dá 
uma ordem para que levem o barco para águas mais profundas e então, que a rede seja lançada, pedido 
que Pedro, prontamente atendeu. Com fé obedeceu a Jesus e então desfrutou de um milagre tremendo. 
Para crescer em na nossa caminhada cristã, amadurecer e experimentar o sobrenatural precisamos nos 
mover por fé, dar o primeiro passo pois Deus faz acontecer! Mas antes, não esqueça de esperar a ordem 
do Senhor para não agir por impulso. 
 
Você tem ouvido a ordem de Deus para ir mais longe? 
O que é se mover por fé para você? 
 
4º Convite: Seja um pescador de pessoas I (v 8-11) Ao experimentarem o amor de Jesus, Pedro, Tiago 
e João são convidados e deixarem seus barcos e irem com Ele para se transformarem em pescadores de 
gente, o que prontamente atenderam. O Senhor nos convida a levar sua palavra a quem precisa, com fé e 
ousadia!  
 
Você tem falado do amor de Jesus?  
Você tem sido um testemunho vivo de Cristo nos ambientes que frequenta? 
 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai te agradecemos por tudo o que tens feito por nós não deixando faltar nada, obrigado pois em Ti podemos 

crescer e te servir com aquilo que temos, ainda que seja pouco. Revela para nós a tua vontade e nos de a 

ordem para que possamos seguir em uma vida mais profunda em ti e com fé nos movermos para o teu 

propósito, servindo a ti com alegria. Amém! 
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