
 

   

 

 

 

Dia 23 de Abril de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Alegrem-se sempre 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
“Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes 

pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os 

lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho 

deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem 

os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém 

retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 

Alegrem-se sempre.” (1 Tessalonicenses 5:11-16)  

Como igreja, devemos estar unidos, animando-nos e exortando-nos uns aos outros, testemunhando 
com nossas vidas o fruto de viver como Cristo. 
 

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! Atitudes como as de Jesus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Colocar em um pedaço de papel algumas atitudes suas que se parecem com as de Jesus e apenas uma 
que não se parece. Deixar livre se alguém quiser compartilhar com os demais, para identificar o que se pode 
aperfeiçoar e crescer como cristão. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Não Há Outro Como Tu - Ministério Ebenézer de Louvor 
 
Levanto um aleluia – Diante do Trono e Isaías Saad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/5/11-16
https://pibcuritiba.org.br/onexp
https://www.youtube.com/watch?v=M7UNouGRfvw
https://www.youtube.com/watch?v=oNcQfgsa0Cs


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ser como Jesus| B.O.M | Pr. Alexandre Budal | 1João 2:6 NVT  
 
Muitas vezes temos a vontade de fazer coisas, realizar e ser frutíferos, mas não sabemos como. Podemos 
viver com Jesus e conhecê-lo, mas é fundamental vivermos “como” Ele. Vejamos algumas esferas de nossas 
vidas que Deus espera de nós, para que possamos viver como Jesus:  
 
1) Ser como Jesus em seu serviço (Jo 13:14-15): Devemos ser como Jesus, servos prontos a servir, Jesus 
demonstrou essa característica na sua última ceia com os discípulos, quando lavou os pés deles, ação que, 
no contexto daquela cultura era trabalho de um escravo. Como cristão, não devemos considerar nenhuma 
tarefa simples ou humilhante demais, e como servos entender e ser parte da dinâmica da igreja, onde 
devemos: 
       i. Abençoar e ser abençoado 

ii. Cuidar e ser cuidado 
iii. Pastorear e ser pastoreado. 

 
Você tem conseguido participar de forma saudável da dinâmica da igreja? Onde possui maior 
dificuldade? 
 
2) Ser como Jesus em sua Missão (Jo 20:21): Assim como Cristo teve que entrar em nosso mundo, nós 
também devemos entrar no mundo de outras pessoas que estão a nossa volta. O evangelismo e discipulado 
deve ser intencional, além do contato superficial. 
 
Há quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? 
Por que os nossos esforços evangelísticos podem ser frequentemente frustrados? 
 
3) Ser como Jesus em sua obediência: Esse contexto envolve submissão, reconhecer a autoridade, seja 
do seu líder, do seu pai, da sua mãe, etc. Assim como Jesus deu exemplo de submissão em obediência a 
Deus no cumprimento de Sua missão (Fp 2:6-8) (Jo 4:34) 
O propósito de Deus é nos fazer como Cristo. E a forma como ele faz isto, é nos enchendo com seu Espírito 
Santo. 
 
Existe alguma área de sua vida que você tem dificuldade em ser obediente a Deus? 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bendito sejas Tu Rei do Universo, bendito seja teu reino que dura para sempre e jamais terá fim, nos perdoa 

por tudo que fazemos que te desagrada e nos afasta de ser mais parecidos contigo, nos ajude a estar 

sempre em obediência, serviço e missão, nos ajude a nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do teu 

Espírito Santo, através de uma entrega real de todas as áreas da nossa vida. Nos ajude a reconhecer o seu 

senhorio em nossas vidas em todo tempo. Em nome de Jesus, Amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf+nvi/1jo/2/6
https://www.bibliaonline.com.br/acf+nvi/jo/13/14,15
https://www.bibliaonline.com.br/acf+nvi/jo/20/21
https://www.bibliaonline.com.br/acf+nvi/fp/2/6-8
https://www.bibliaonline.com.br/acf+nvi/jo/4/34

