
Dia 30 de Abril de 2022

Líder: Essa é para você! Deixe Deus aumentar a sua força.

Quando  sinto  que  começo  a  ficar  cansada,  busco  o  Senhor.  Tenho  aprendido  que  é  melhor
manter boas condições regularmente do que esperar até que uma crise ocorra e, então, tentar reparar o
prejuízo. É sábio não usar tudo que você tem e esgotar totalmente seus recursos, sejam eles físicos,
mentais, emocionais ou espirituais. É fácil ficar exausto com excesso de trabalho ou simplesmente viver
irritado e frustrado com seus problemas, especialmente quando seu foco está neles, em vez de manter
seus olhos no Senhor. Não se apoie em si mesmo ou em sua própria força e capacidade. Deus prometeu
prover a força, a energia e o poder de que você precisa para prosseguir. Assim, aprenda a relaxar mais e
permitir  que  o  Senhor  restaure  sua  vida
antes que você se esgote totalmente. Separe um momento diariamente para passar tempo de qualidade
com Jesus. Autora: Joyce Meyer 

“Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.” Isaías 40:29 

Dica para o líder!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
One XP:  Projeto de Formação de Líderes Exponenciais Cristãos da PIB Curitiba. Profissionais cristãos
com carreiras consolidadas escolherão os candidatos que serão acompanhados por um período de seis
meses, por dois dos nossos mentores. As inscrições estão nesse link: https://bit.ly/onexp-22     

One Day “Caipira” – Um dia inteiro para curtir com a sua célula! Ocorrerá no dia 15 de Maio, à partir das
10h na Chácara da PIB. Investimento: R$ 10,00 (pagamento no local) Link para inscrição: https://forms.gle/
dnkHi4eempVYW7jEA

Quebrando o Iceberg! Juntos somos mais fortes!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objetivo: Permitir que os participantes percebam que todos nós formamos o corpo de Cristo. 

Material: Uma bala para cada participante.

Como fazer: Entregue uma balinha para cada participante e peça que ele tente abri-la com apenas uma
das mãos. Talvez até consiga, mas será bastante difícil. Após alguns minutos tentando, permita o auxílio
do irmão ao lado. Quando um segurar em uma ponta e outro na outra, a balinha se abrirá e então ele
poderá comê-la. A moral dessa dinâmica é permitir que percebam o quanto é difícil vencer os desafios da
vida sozinhos. Quando percebemos que somos uma parte do corpo de Cristo, o auxílio do próximo na
jornada cristã nos auxilia nas dificuldades. Como é importante viver em comunhão!

Cristo: o Único Digno de Louvor!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alfa   e Ômega –   Mariane   Friesen  
Vento Novo – Hilsong São Paulo

https://forms.gle/dnkHi4eempVYW7jEA
https://forms.gle/dnkHi4eempVYW7jEA
https://m.cifraclub.com.br/hillsong-brasil/vento-novo-fresh-wind/
https://www.cifraclub.com.br/marine-friesen/alfa-e-mega/
https://www.letras.mus.br/ana-paula-valadao/me-ama/
https://bit.ly/onexp-22
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/40


O que aprendemos nesta semana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Série: Bom é seguir Jesus I O privilégio da missão I Pr Michel Piragine I   Mateus 28:18-20  

Os desafios da vida diária ocupam boa parte do nosso tempo. As tarefas diárias podem tornar monótono o
nosso relacionamento com Cristo.  E,  por isso,  acabamos nos esquecendo da alegria que é servir  ao
Senhor. Apesar do cansaço físico e mental, quando falamos da grandeza do Pai, somo revigorados! Hoje
vamos entender o por quê é um privilégio servir a Deus.

1) Porque Jesus nos empresta sua autoridade I Mateus 28:18,19b - Quando cumprimos o chamado de
Deus para a missão, Jesus nos empresta o seu poder e a sua autoridade. Foi o que aconteceu com os 72
discípulos enviados para as cidades para realizar as obras de Deus. A eles foi dada toda autoridade para
derrotar o inimigo da nossa alma durante a missão (Lucas 10:17-19  ).   O mesmo se passou com os 12
discípulos a quem foi dada autoridade para expulsar demônios, curar doenças e pregar o Reino de Deus
pelas cidades por onde passaram (Lucas 9:1-2  )  . Uma das estratégias do inimigo é roubar a autoridade.
Porém, Jesus já conquistou nossa autoridade. Ele nos empodera e podemos fazer grandes coisas, pois
somos revestidos do poder de Deus!

Por que você acha que servir a Deus é um privilégio? 

2) Porque atendemos o pedido de Deus I É um privilégio atender os desejos de Deus, pois é um sinal de
confiança  em Jesus  por  nós.  Ao  criar  a  grande  comissão,  Jesus  nos  dá  uma grande  missão:  fazer
discípulos, pregar o evangelho e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao atendermos
esse pedido, é muito importante demonstrar intencionalidade no ato de pregar o evangelho, pois a fé vem
pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus (  Romanos 10:17  ).   Essa missão nos foi confiada pelo próprio Jesus,
que  se  esvaziou  da  sua  glória  e  se  comprometeu  conosco!  Portanto,  é  um  privilégio  atender  esse
chamado servindo, como um ato de amor por aquele que nos amou primeiro.

Por quais pessoas você vai orar essa semana? Comprometa-se, Deus continua atraindo corações!

3) Porque a presença de Cristo é revelada a nós I Mateus 28:20 – Quando atendemos o desejo do Rei
e  saímos  em missão,  permitimos  que  Jesus  transforme pecados  em redenção.  Ele  nos  dá  poder  e
autoridade para curar e revelar a Sua identidade àqueles que ainda não o conhecem. Por meio da nossa
função como discípulos, permitimos que Jesus seja conhecido e pecados sejam vencidos.  O Rei está
voltando e estamos preparando o caminho para a volta Dele.

Você deseja fazer parte desta missão? IDE, de forma intencional, servindo-o com amor. 

Tempo de orar
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Querido Deus,  obrigada pelo privilégio que é te servir.  Obrigada por confiar  a nós o teu projeto para
salvação dos meus irmãos. Esperamos estar sempre à altura dessa grande missão que o Senhor nos
confiou. Por isso, Pai, nos sustenta, nos fortalece, nos auxilia. Remove o nosso cansaço e nos usa para
alcançar ainda mais pessoas e fazer teu nome conhecido. Obrigada por nos escolher para fazer parte
desta grande comissão! Estamos preparando o caminho para tua volta. Amém!

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/28
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/28/18,19
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/28/20
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/10/17
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/9/1,2
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/10/17-19

