
 

   

 

 

 

Dia 12 de Março de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Um trabalhador aprovado 

 

“Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja 
corretamente a palavra da verdade.” (2 Timóteo 2:15) 
 
As palavras do apóstolo Paulo ao jovem Pastor Timóteo se aplicam ao ambiente no qual estamos inseridos, 
que possamos meditar na palavra da verdade e praticá-la com equidade e sabedoria, e que possamos 
apresentar as obras a DEUS e ser aprovados pelo que entregamos a Ele. Por conseguinte, sermos 
“intelectualmente robustos espiritualmente vibrantes”. 
 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Campanha B.O.M. é segui a Jesus: Saiba sobre a nossa campanha em: 

https://pibcuritiba.org.br/bomeseguir... 

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

para inscrição: Contribua. Sistema de Dízimos e Ofertas da PIB Curitiba.  

 

Quebrando o Iceberg! Dinâmica da montanha russa 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Permitir que os participantes percebam que a nossa vida é cheia de emoções, altos e baixos. Não 
desista, porque temos um DEUS que nos fortalece! (Filipenses 4.12:13).  
 
Como fazer: Os participantes devem encenar que estão em uma montanha russa, a primeira coisa é colocar 
a trava, todos devem colocar a trava, fazendo o som: “trá”, depois tem a primeira subidinha que é “trá trá trá 
tra tra trá trá trá trá, depois tem a primeira descida, que é: ahhhhhhhh (exclamando forte), depois tem a 
curva para a direita “eeeeeeeeeeeeeeeee” e a curva para esquerda: exclamando “oouuuuuuuuuu” e depois 
fazer um som de freada. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Rei do Meu coração – Nivea Soares 
 
Renova-me – Aline Barros 
 
 
 
 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/2
https://pibcuritiba.org.br/bomeseguir...
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://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/4
https://www.youtube.com/watch?v=C8VRIiL4L4Q
https://www.youtube.com/watch?v=TzX83Xva9zI
https://www.youtube.com/watch?v=TzX83Xva9zI
https://www.youtube.com/watch?v=TzX83Xva9zI


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Renovo no caminho de Emaús I Pr Yuri Brede Lucas 24.13.35 
 
Dois dos setenta discípulos estavam no caminho de Emaús, e naquele domingo da ressureição estes dois 
discípulos estavam tristes, abatidos, desanimados, prontos para desistir de tudo. Durante o caminho, Jesus 
os encontra, e eles não percebem que Jesus estava com eles. Quando Jesus se mostra conhecido algo 
diferente acontece, vejamos o que podemos aprender neste momento de renovo: 
 
 
1ª Cena de Esfriamento - Discípulos Frustrados | Lc. 24.13-14: Aqueles discípulos criaram expectativas 
acerca do Messias, e se frustraram porque imaginavam que Jesus não iria se entregar e libertaria Israel do 
julgo dos romanos, mas o plano perfeito de Deus acerca da redenção era que Jesus fosse entregue daquela 
forma na cruz do calvário, então aqueles discípulos se afastaram do ambiente da fé e da comunhão. 
 
Você já viveu situações que tinha uma expectativa e os planos de Deus eram outros? Compartilhe!  
 
2ª Cena da Companhia - Jesus se coloca ao lado deles na caminhada | Lc. 24.15-16: Jesus começa a 
fazer perguntas aos discípulos, pois ele nos dá espaço para colocarmos para fora o que nos angustia e ouve 
nossas indagações. Jesus se coloca ao nosso lado mesmo quando não notamos a sua presença. Não 
importa o problema, ou a provação, Jesus está logo ali ao nosso lado, caminhando conosco. 
 
3ª Cena da Repreensão - Jesus repreende os discípulos | Lc. 24.25:  Jesus explica e exorta os discípulos 
por meio das escrituras (palavras de Deus dada aos profetas), o que ocorrera já havia sido anunciado. 
 
Você tem uma rotina de leitura da palavra de Deus? Quais dicas você pode dar para ajudar quem 
ainda não tem? 
 
4ª Cena da Revelação | Lc. 24.29-31: O coração dos discípulos já estava queimando, eles desejavam ficar 
na presença de Jesus. Quando estamos em processo de esfriamento, argumentação e dúvida, como é 
importante ficar próximos de pessoas que fazem nosso coração queimar! 
 
5ª Cena do Renovo | Lc. 24.32-35: Quando Cristo expos as escrituras, os discípulos estavam tão animados 
que saíram de Emaús e foram para Jerusalém e lá encontraram os onze discípulos. Quando o nosso coração 
está queimando, a tristeza salta de alegria, o cansaço vai embora, seguimos a Jesus nos dedicamos ao 
próximo e deixamos ele realizar os seus desígnios em nossa vida. 
 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus de amor, bondade e misericórdia, neste momento quero pedir perdão dos meus pecados, também 

pedir sabedoria para enfrentar os desafios diários e não cair em esfriamento espiritual, Pai de amor, me 

ensina a amar como o Senhor ama, me ensina a perdoar como o senhor nos perdoa! Me ensina a buscar a 

santidade como fosse o maior objetivo da nossa vida, limpa as nossas vestes espirituais, me ensina a 

caminhar contigo, e reconhecer quando o senhor está do nosso lado, e modifica nossos corações para fazer 

apenas a tua vontade! Amém. 
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