
 

   

 

 

 

Dia 09 de Abril de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Ajudando a levar as cargas uns dos outros 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
A epístola aos Gálatas é famosa pelas explicações e esclarecimentos de Paulo sobre o evangelho para 
aqueles que tinham sido confundidos por falsos mestres. Esse evangelho é a mais sublime exibição do amor 
de Deus (Romanos 5.8; 1João 4.10), por isso não é surpreendente que depois de esclarecer o evangelho, 
Paulo esclareça o que é o próprio amor. Aqueles que sabem que Cristo os amou levando a carga de seu 
pecado também sabem que amar é levar as cargas de seus irmãos e irmãs. Amar uns aos outros, desta 
maneira, é “cumprir a lei de Cristo” (Gálatas 6.2). Isto significa que o amor tem um novo significado para os 
cristãos.  
 
Se você tem cargas, torne-as conhecidas; se você souber das cargas de alguém, leve-as em amor. 
Porque, se nos amarmos uns aos outros, o mundo saberá que somos seus discípulos. 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ação Evangelística de Páscoa: dia 16 de abril, sábado de páscoa, na Congregação do Osternack, a partir 

das 9h. As inscrições estão no link: https://online.pibcuritiba.org.br/acao-de-pascoa-missoes. 

 

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 

 

Ressurreto 22 - Ele é a Razão: O ministério Compromisso Adoração irá promover o espetáculo de Páscoa 

nos dias 16 e 17 de abril, às 19h00, no templo da PIB Curitiba. Entrada franca. 

 

Quebrando o Iceberg! Um ombro amigo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pedir a todos que se apoiem em um pé só (sem se apoiar no colega do lado), onde deverão dar um pulo pra 
frente sem colocar o outro pé no chão, um pulo pra direita, e para esquerda, se abaixar e se levantar. 
Agora para conseguir, de dois em dois, basta apoiar no ombro da pessoa que está ao nosso lado e repetir 
os movimentos juntos novamente.  
 
Moral: Não podemos ser individualistas, e às vezes seguir sozinhos. Podemos cair e não conseguir  
levantar-se. Assim, iremos caminhar juntos e avançar como corpo de Cristo. (Eclesiastes 4:9-12) 

 
Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vem sobre mim – Fernanda Brum 
 
Bom Demais Para Não Crer - Netto, Isaias Saad 
 
Vem, Espírito Santo! - One Ministério 
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O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

O Poder Transformador da Palavra de Deus I Pr. Michel Piragine | Atos 8:26-40 (NVI)  
 
A Bíblia foi escrita por diferentes autores em diferentes épocas e culturas, contudo, todos inspirados por 
Deus (2 Tim 3:16-17), não se contradizendo entre si e falando da mesma revelação. De acordo com a 
Sociedade Bíblica do Brasil, estima-se que mais de 3,9 bilhões de exemplares tenham sido vendidos no 
mundo. A Bíblia é a Palavra de Deus revelada que transforma vidas. Vejamos alguns motivos que fazem a 
Bíblia ter esse poder transformador:  
 
1) Ela nos revela Cristo (At 8:35): O texto vai mostrar que o eunuco estava lendo parte das escrituras no 
livro de Isaías (Isaías 53:7), profecia messiânica sobre a crucificação de Jesus, nosso Salvador. E nesse 
instante, Filipe se aproxima e começa a falar sobre Jesus. E nesse momento a vida do eunuco é 
transformada. À medida que caminhamos, lemos e colocamos em prática Sua palavra, temos a esperança 
de que Ele nos transformará a sua imagem e semelhança (2 Coríntios 3.18).  
 
Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? 
 
Quais meios você mais usa para falar do amor de Deus?  
 
2) Ela é Viva (Hb 4:12): Ao lemos que a palavra de Deus, o Espírito Santo age, criando realidades novas e 
gerando mudança transformadora em nossas vidas. E foi isso que aconteceu com o eunuco quando ia 
voltando para casa, pois, lendo a palavra não compreendia. Mas enquanto ele lia, o Espírito Santo começa 
a trabalhar, mudando o itinerário de Filipe e mandando-o para um lugar deserto e o orientando a se 
aproximar do carro do eunuco. E aquela palavra que antes era incompreensível se torna realidade através 
da palavra de Deus revelada e ele tem sua vida transformada. A palavra lança luz sobre as nossas trevas e 
tem poder de chamar à existência coisas que não existem, como se existissem (Gen 1:3).  
 
Você já vivenciou o milagre de Deus em uma situação em que não havia mais esperança? 
 
3) Ela representa um convite para uma nova aliança com Deus (Atos 8:36).  O eunuco tinha viajado 
200km para participar de um culto e ficou à porta, pois não tinha direito de entrar (segundo as leis do 
judaísmo da época). E Filipe ao encontrá-lo anuncia que Jesus se fez pecado por nós, para que todos 
aqueles que entendam Seu sacrifício possam relacionar-se com Deus. Percebendo isso, o eunuco logo quis 
ser batizado. Jesus quer fazer isso em nossas vidas, firmando um novo testamento, uma nova aliança, Ele 
não quer deixar que você fique apenas à porta, Ele quer por um anel seu dedo e deixar você entrar e fazer 
parte do Reino com Ele. 
 

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. 
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