
Dia 02 de Abril de 2022

Líder: Essa é para você! Esforça-te e tem bom ânimo
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No texto de Josué 1:11-19, Deus encoraja Josué após a morte de Moisés e o início da sua liderança rumo
à terra prometida. Quem sabe neste tempo ele não se sentia capaz ou até mesmo motivado pra estar a
frente naquele serviço, mas ao ouvir do Senhor “…esforça-te e tem bom ânimo…”, sua força foi renovada.
Ele não estava só! 
É possível que você, em algum momento da sua vida, tenha se encontrado em uma situação difícil e,
naquele momento, você se viu abatido e triste e uma série de incertezas começou a tomar conta dos seus
pensamentos e suas forças foram minguando e tudo o que você conseguia enxergar pela frente, era um
caminho difícil e hostil em meio a um deserto. Lembre-se que o Senhor é contigo, por isso, esforça-te e
tem bom ânimo. 

Líder,  tenha  um momento  de  oração  com a  sua  célula,  praticando  a  oração  em comunidade.
Também incentive a sua célula a orar com a sua família e amigos durante a semana e a trazer
alguns testemunhos para o próximo encontro.

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 às 17h30 no terceiro andar sala 303.

Quebrando o Iceberg! Telefone sem fio
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se você está fazendo a célula presencial, a ideia é fazer um telefone sem fio, com um sabotador no meio,
que o líder vai estipular e combinar sem que os outros saibam. O sabotador vai falar algo parecido para no
final, chegar uma palavra ou frase diferente. 

Se for online (ou tiver alguma pessoa com dificuldade de comunicação), alguém pode fazer mímica e os
demais têm que adivinhar qual foi a palavra e escrever em uma folha de papel e mostrar pela câmera.

O intuito é perceber como é difícil entender o que uma pessoa está falando quando tem a interferência de
outras pessoas no meio. Faça o paralelo com o tempo de oração. Tantas coisas nos distraem, interferem,
neste tempo de intimidade com o nosso Senhor. 

Cristo: o Único Digno de Louvor!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tão profundo – Vineyard

Oração – Purples 

https://online.pibcuritiba.org.br/acao-de-pascoa-missoes
https://www.youtube.com/watch?v=JKM0dSAtl-E
https://www.youtube.com/watch?v=C4wantcfLZ0


O que aprendemos nesta semana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Campanha B.O.M – Bom é viver em oração I Pr Tarik Majzoub Tiago 5:13-18 (NVI)

O texto lido aborda a nossa vida de oração, a qual é vital para o nosso relacionamento com Deus. O autor
nos dá exemplos de quando nós devemos orar, pelo quê e em quais situações. Veremos a seguir algumas
formas de oração que podemos praticar na nossa vida devocional  para que tenhamos cada dia mais
intimidade com o nosso Senhor.

1) Ore em qualquer situação (v.13-16): Tiago nos fala que devemos orar diante de todas as situações da
vida, seja no sofrimento, como fez Jesus na véspera da crucificação, um momento muito angustiante para
Ele (Lucas 22:44), seja na alegria, como quando Davi louvou a Deus (2 Samuel 6:14 e 15) enquanto trazia
a arca da aliança de volta para Israel. Precisamos orar em todo o tempo (Efésios 6:18), porém é mais
comum, orarmos quando estamos em uma situação difícil ou quando temos tempo “sobrando”. 

Em quais momentos da vida você tem mais facilidade em orar? Em quais momentos da sua vida a
oração é menos frequente? Compartilhe!

2) Ore em comunidade (v.14-16):  Aqui Tiago nos incentiva a orar em comunidade, orar com as nossas
famílias e com os nossos amigos, orar com fé pelos doentes, pois a “oração de um justo pode muito em
seus efeitos” (v.16). Também somos chamados a confessar os nossos pecados uns aos outros, embora
em  nossa  oração  pessoal  possamos  encontrar  perdão  e  libertação,  por  vezes,  precisamos  de  um
conselho, suporte e acompanhamento de um pastor, líder ou irmão sobre determinadas situações.

Você costuma orar com sua família ou com seus amigos? 

3) Ore com fé (v 15 e 16):  A nossa oração deve ser feita com convicção, com fé (Hebreus 11:6). Jesus
nos fala que temos que ter a fé como um grão de mostarda (Marcos 4:31 e 32) que começa pequena, mas
cresce gradualmente e se torna uma grande árvore, mas para isto devemos cultivar a fé através de uma
vida com Deus, com leitura da bíblia, jejum e oração. 

Quais meios você mais utiliza para cultivar a fé?

4) Ore, pois todos podem orar (v 17 e 18): Todos podem ter acesso a presença de Deus. Elias era como
a gente, mas viveu muitos milagres em momentos de oração. Orou e parou de chover por três anos, orou
outra vez e voltou a chover. Também podemos viver grandes coisas com o Senhor através de uma vida de
oração.

Como está a sua vida de oração? (Reflexão)
 
Tempo de orar
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paizinho querido, pedimos que o Senhor nos ajude a ter uma vida de oração agradável a Ti. Que cada um
de nós entenda que o nosso descanso está em Ti e que precisamos nos dedicar em oração, mesmo em
meio a nossa vida corrida, o Senhor tem que ser o primeiro! Nos perdoa por muitas vezes negligenciar
tanto o relacionamento com o Senhor. Que esse seja um novo tempo pra Tua igreja. Ajuda-nos a te buscar
de todo o nosso coração e intercedemos pelos nossos irmãos e aqueles que o Senhor está trazendo para
Tua casa. Em nome de Cristo, amém.
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