
Dia 17 de Abril de 2022

Líder: Essa é para você! Estou vivo
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(…) O apóstolo Paulo não foi equivocado quando disse que os cristãos de Éfeso estavam, de certa forma,
mortos — mortos espiritualmente. Foram mortos no sentido de estar separados de Deus, escravizados
pelo pecado (Efésios 2:5), e condenados sob o ira de Deus. Que estado de desesperança!

No entanto Deus, em Sua bondade, tomou uma atitude para reverter essa condição para eles e para nós.

O Deus vivo "... que vivifica os mortos..." (Romanos 4:17) derramou Sua rica misericórdia e Seu grande

amor enviando Seu Filho  Jesus a esta  terra.  Por  meio  da morte  e da ressurreição de Cristo,  fomos

vivificados (Efésios 2:4-5). 

Pão Diário.

ATENÇÃO: Em virtude da apresentação do Ressurreto 22, o roteiro foi realizado com base na pregação
de domingo de manhã do Pr Pachoal. 

Dica para o líder!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OneXP: Projeto de Formação de Líderes Exponenciais Cristãos da PIB Curitiba. Para participar do Projeto
os candidatos devem ter de 25 a 38 anos de idade. Inscrição é gratuita e é até dia 15 de maio, para mais 
detalhes acesse o link:https://pibcuritiba.org.br/onexp

As doações para os refugiados continuam: A ABASC ainda precisa de doações para os refugiados 
ucranianos que estão em nosso país, não deixe de ajudar com o que você puder doar: Roupas, alimentos, 
itens básicos de higiene.

Quebrando o Iceberg! Um ombro amigo
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Antes de iniciarem o momento de edificação da célula, orem uns pelos outros. Dividam-se em duplas ou
trios, e compartilhem os anseios, medos, sonhos, agradecimentos e pedidos de oração.

Cristo: o Único Digno de Louvor!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Celebração – Aline Barros

Rei Que Merece o Louvor! - One Ministério

https://www.youtube.com/watch?v=VpedGUg5nAc
https://www.youtube.com/watch?v=WIBxjsiKRus
https://pibcuritiba.org.br/onexp


 O que aprendemos nesta semana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Rumor de esperança I Pr. Pascoal Piragine | Lucas 24:1-12 (NVI) 

Os  discípulos  de  Jesus  e  algumas  mulheres  ficaram  desolados  após  a  crucificação.  Eles  viram  a
esperança morrer. Ele foi preso, morto em uma cruz, mas este não era o fim. Dois anjos anunciavam a
mensagem da páscoa que fez ressurgir a esperança:  “Ele ressuscitou como havia prometido”.  Nem a
morte pode deter o nosso salvador.  Hoje veremos um pouco mais sobre esta mensagem de páscoa.

1) Jesus está vivo (v.5-8  ,    Jo 20:15-16  ): Os discípulos estavam desanimados e, assim como eles, nós
vivemos  dias  de  pouca  esperança;  uma  pandemia  que  arrasou  nossa  economia,  pessoas  queridas
morreram, uma guerra no leste Europeu. Não precisamos buscá-lo entre os mortos, o túmulo está vazio,
nosso redentor vive! Ele é a nossa esperança.

Quais sonhos e/ou planos frustrados já te desanimaram? 

2) Ele marcou um encontro com vocês (Mc 16:7): Ele havia marcado um encontro com os discípulos,
da mesma maneira o Senhor tem um encontro marcado conosco e Ele quer se revelar para nós. Alguns
não creram em Suas palavras e, a semelhança dos dois discípulos no caminho de Emaús, foram embora
sem crerem no que havia sido anunciado. Precisamos crer e fitarmos toda a nossa esperança Nele, pois
as coisas desse mundo são passageiras, porém sua presença e Sua palavra jamais passarão. 

De que maneira podemos demonstrar nossa esperança em Jesus?
Você tem marcado um encontro diário com Cristo?

3) Ele faz o que promete (vv5-8). As circunstancias nos fazem esquecer das promessas recebidas. Você
até pode esquecer, mas o Senhor cumpre o que promete. “Era preciso” nos faz refletir  que havia um
propósito. O que parecia ser a maior desgraça, foi a maior vitória. 

E você? Anda procurando entre os mortos quem vivo está? Ele vive, Ele reina e podemos encontrá-lo a
qualquer  momento desde que a busca seja  correta e verdadeira,  podemos nos encher  de esperança
crendo na sua palavra e sabendo que Ele é a razão no nosso viver vive!

"Ele plantou o único rumor durável de esperança em meio ao desespero de um mundo sem esperança "
Dr. Carl F. Henry

Tempo de orar
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pai Amado, nos direciona e nos conduz de acordo com Tua palavra. Transforma nossas vidas e traz luz
aos nossos corações e ao nosso caminhar. Firma em nós uma nova aliança e nos conduz por caminhos
retos através do teu amor e justiça. Em nome de Jesus, Amém.

https://www.bibliaonline.com.br/acf+nvi/atos/8/26-40
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/24/5-8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/16/7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/20/15,16
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/24/5-8

