
Dia 05 de Março de 2022

Líder: Essa é para você! No caminho de Emaús

Dois discípulos de Jesus estavam a caminho da Cidade chamada Emaús que significa “águas que curam”.
Quem sabe diante dos acontecimentos buscavam uma cura, um alívio para sua dor e decepção. Jesus os
encontra em meio a tristeza que enfrentavam e os relembra das escrituras e de tudo que havia sido
anunciado. Querido líder, talvez em meio as muitas decepções e angustias da alma você tenha esquecido
daquilo que o Senhor prometeu para sua vida, mas volte-se para a Bíblia, agarre-se nas promessas e que
as palavras de Cristo façam seu coração arder em chamas novamente. Ele é o mesmo!

AVISO IMPORTANTE: Dia da Visão PIB para todos os líderes, sábado dia 12/03 a partir das 08h30, link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7tLNyt1oZ_cgjxmeV1NODLkYWde2ExA_Le2sIM-KwxS-IXg/
viewform

Dica para o líder!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
One DAY- Momento de encontro presencial que ocorrerá no dia 20/03 a partir 11h até 17h na chácara da
PIB,  inscrição  no  link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSTdv-
MXB4zdysdOjy31NVFafwIQNuuwMqjdD3tAlcHkwW8w/viewform
One School - Começa dia 12/03 às 17h, (aviso para quem se inscreveu: estão pedindo mais informações
na  inscrição,  verifique  o  seu  e-mail)  inscrições  no  link:
https://contribua.pibcuritiba.org.br/produtos/paginaproduto/457
One Vida Vitoriosa – Um retiro para uma revisão da sua vida. Ocorrerá entre os dias 8 a 10 de Abril, link
para inscrição: Contribua. Sistema de Dízimos e Ofertas da PIB Curitiba.     

Quebrando o Iceberg! Duas verdades, uma mentira.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objetivo: Permitir que os participantes compartilhem fatos sobre si mesmos de maneira divertida e abordar
a questão da verdade e mentira.
Como fazer: Disponha os participantes da célula em uma roda para que todos consigam ver uns aos
outros. Peça a eles que pensem em preferências pessoais ou acontecimentos marcantes, como viagens
que já fizeram, comidas inusitadas que já comeram, situações inusitadas que enfrentaram, entre outros. 
Cada participante deverá contar duas verdades e uma mentira. É importante que as informações sejam
curiosas ou pouco comuns, para que haja dúvidas quanto às opções. Por exemplo: já li 20 livros em um
mês; crio 5 porcos-espinhos; gosto de comer biscoito de doce de leite com ketchup.  
O grupo, então, deverá adivinhar quais são as verdades e qual é a mentira. Ao final, o participante revelará
o “gabarito”. Terminada a dinâmica, você pode reforçar a instrução contida em Efésios 4:25: “deixem a
mentira e falem a verdade com o seu próximo”.

Cristo: o Único Digno de Louvor!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
A Ti Oramos - Gateway Worship Português

Emaús - Morada

https://youtu.be/4oqZ3BaHdCw
https://youtu.be/Kl8a_qMtSE8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSTdv-MXB4zdysdOjy31NVFafwIQNuuwMqjdD3tAlcHkwW8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSTdv-MXB4zdysdOjy31NVFafwIQNuuwMqjdD3tAlcHkwW8w/viewform
https://contribua.pibcuritiba.org.br/produtos/paginaproduto/436
https://contribua.pibcuritiba.org.br/produtos/paginaproduto/457
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7tLNyt1oZ_cgjxmeV1NODLkYWde2ExA_Le2sIM-KwxS-IXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7tLNyt1oZ_cgjxmeV1NODLkYWde2ExA_Le2sIM-KwxS-IXg/viewform


O que aprendemos nesta semana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Série: Guerra Invisível I Disfarces I Pr Michel Piragine I Efésios 6.12

Estamos sempre em guerra!  Ela pode não ser visível, porém estamos, dia após dia, lutando contra o
inimigo das nossas almas, o diabo. O inimigo usa seus disfarces para tirar o nosso foco que é ir contra ele
e passamos a acreditar que pessoas são os nossos inimigos. A mentira será revelada! Vamos conhecer e
aprender mais sobre os disfarces do Diabo.

1º Disfarce: Aparente Sabedoria I Gênesis 3.1-5: A serpente era a criatura de Deus mais inteligente e
sábia do Jardim no Éden, ela usou sua influência para ser uma voz de engano que trouxe a queda do
homem. Primeiramente, ela questiona os valores de Deus e a sua Palavra  (v.1), depois gera peso no
mandamento  de  Deus  (v.4) e,  por  último,  traz  a  falsa  ideia  de  viver  sem  se  preocupar  com  as
consequências como “minideuses" (v.5).

Quem são as pessoas que você procura quando está com dúvida ou precisando de um conselho? 
Pare e pense, qual é a voz que você está escutando: a de Deus ou da serpente?

2º Disfarce: As alianças aparentemente boas I Josué 9: Este texto conta sobre a aliança de Josué com
os gibeonitas. Os israelitas não consultaram a Deus (v.14) e foram enganados. Porém, o Senhor já tinha
ordenado  para  não  fazerem nenhuma aliança  com o  povo  da  terra  prometida  (Deuteronômio  7.1-2).
Cuidado! Devemos consultar a Deus sobre as alianças que fazemos: nos relacionamentos, nos negócios,
nas amizades, isto é importante porque pode atrasar a nossa vida! Só entre na aliança com convicção de
Deus.

Testemunhe sobre alianças que foram direcionadas por Deus.

3º Disfarce: Aparente vitória I  1 Samuel 15.23:  O Senhor Deus, através do profeta Samuel,  deu a
ordem para  Saul  lutar  contra  os  amalequitas  e  exterminar  tudo  que  eles  possuíam.  Saul  venceu  os
amalequitas  mas desobedeceu ao Senhor.  Sua audácia  e arrogância foram tamanha que ele fez um
monumento a si próprio por causa da vitória. Posteriormente, Saul foi atormentado por um espírito imundo
e consultou uma feiticeira. Nossas conquistas ou vitórias podem nos cegar a ponto de nos tornarmos
críticos e soberbos. Em Mateus 12.25 diz: “Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: "Todo
reino dividido  contra si  mesmo será  arruinado,  e  toda cidade  ou casa dividida  contra  si  mesma não
subsistirá.”

Pense e reflita se você está vivendo para a Glória de Deus ou em busca de conquistas pessoais.
Você conhece alguém arrogante ou soberbo? Como são suas atitudes?

Tempo de orar
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Senhor Deus, eu creio que o Senhor sonda o meu coração e me conhece, sabes se estou sendo guiado
pelo Teu Espírito ou pela carne ou até mesmo pelo inimigo. Senhor, examina o meu coração e meus
pensamentos, mostra-me se há uma motivação errada, soberba ou até mesmo alianças erradas. Ajuda-
me, Espírito Santo de Deus, a ouvi a Voz do Senhor, a conhecer mais da Tua Palavra e a ser uma benção
na família, igreja e no trabalho e que eu viva para a Glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
amém!

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/busca?q=efesios+6%3A12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/15/23?q=1+Samuel+15
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/js/9?q=Josu%C3%A9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/3/1-5?q=G%C3%AAnesis+3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/dt/7/1,2?q=deuteronomio+7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/busca?q=josu%C3%A9+9%3A14
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/3/5?q=genesis+3
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