Dia 02 de Julho de 2022

Líder: Essa é para você! Avivando o Chamado
_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neste sábado formos convidados a volta
voltar ao chamado com fé no sobrenatural!
Deus usa quem Ele quer, não importa que seja um grande pregador ou um simples servo que cuida da
igreja, o mesmo Espírito Santo de Deus habita em todos nós, os Seus filhos(2Timó
2Timóteo 1:7).
O que o Senhor Jesus Cristo quer de nós é que obedeçamos ao ide(Marcos 16:15
15-20)

Dica para o líder!
_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Curso de Noivos - Última turma do ano – 31 de julho a 04 de setembro. Inscrições: https://www.einscricao.com/pibcuritiba/noivos
Camp The Way - Dias 16-18 de setembro
setembro, mais informações no@thewaypib
Semana do Avivamento 2022 – Dias 25 a 30 de Julho teremos a semana do avivamento,
avivamento mais
informações no @sdabrasil
GYM 2022Curitiba-Dias 21 a 23 de julho, na Primeira IEQ de Curitiba, as igrejas cristãs estarão em
unidade, com o objetivo de alcançar o mundo com a mensagem do amor de Deus. Para mais informações
e inscrição acessegymbrazil.org.br

Quebrando o Iceberg! Evangelho empedaços
____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objetivo:: Estimular a procura e análise de passagens da Bíblia.
Material:: Papéis com pequenos trecho
trechos da Bíblia (partes de passagens) com indicação do livro, capítulo e
versículos (dica: Caixinha de Promessas)
Descrição: Cada integrante recebe
e um trecho da Bíblia e procura compreendê-lo.
compreendê
Para melhorar a
compreensão
ensão do trecho, deve consultar a passagem completa
ompleta na Bíblia. Em seguida, os integrantes
integrant
devem ler o seu trecho e comentá
comentá-lo para o grupo.
po. Ao final, é aberto o debate sobre os trechos
selecionados e as mensagens por eles transmitidas.

Cristo: o Único Digno de Louvor!
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atos 2 – Gabriela Rocha
Cordeiro que sofreu – Hilsong em Português

O que aprendemos nesta semana?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Como Jesus não pecou? I Pr. Scott Lee I João 1:1-4
Nosso Salvador Jesus Cristo andou na terra sendo 100% homem e 100% Deus,, mesmo sendo tentado de
todas as maneiras,levou
levou todos os nossos pecados na cruz, nunca pecou (1Pe
1Pe 2:22)
2
e seu sangue nos
purifica de todo pecado (Hb 9:14). Vamos aprender como Jesusprincípios
princípios para andar em santidade neste
mundo caído:
1) Andar na Presença de Deus: Face a Face
Face(v.1): A palavra de Deus nos mostra exemplos como
Moisés, que porandar face a face com o Senhor Deus
Deus(Êx 33:11), teve a revelação do livro de Gênesis que
conta o início de todas as coisas (Gn
Gn 1
1:1).Outro exemplo é do apóstolo João, ao qual foi revelado por
Deus que Jesus Cristo é a palavra (2Tm 3:16), e que Ele é Deus (Jo 1.1).O
O nosso Senhor Jesus nos
ensina que, para andar face a face com Deus é precis
preciso
o viver em oração e intercessão.
Pense um pouco: Como está sua vida de oração?
Como podemos melhorar nossa vida de oração? Quais rotinas ou hábitos podem ajudar?
2) Andar na Presença de Deus: Lado a Lado
Lado(Jo 1:14): Nosso Deus Pai para nossa salvação enviou o
Seu Filho, Jesus Cristo para o mundo e assim
assim, Ele se tornou a palavra encarnada.
encarnada No tempo em que
Jesus Cristo vivia na terra, Ele
le andava lado a lado com D
Deus (Jo 5:19-20)) e precisava da presença do
Espírito Santo.Nós
ós somos privilegiados pois Ele nos deixou o Espírito Santo (Jo
Jo 14:26).
14
Você tem priorizado a busca pela orientação e a presença do Espírito Santo na sua vida?
3) Andar na Presença de Deus: Para a Glória de Deus(1Co 1:26-30): A Sabedoria de Deus é Jesus
Cristo porque Ele nos justifica (Rm
Rm 3
3:23-24), santifica (Jo 17:18-19)) e nos redime das trevas para Sua luz
(Cl 1:13). Jesus Cristo deixou o Seu Espírito Santo para nos ensinar a sabedoria
abedoria de Deus e a viver como
Ele, bem como, para viver para Glória de Deus (1Co 2:6-7).
Quanto você tem buscado a Sabedoria de Deu
Deus?
Que meios ou ferramentas podem nos ajudar a aprender e viver essa sabedoria?

Tempo de orar
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deus Pai, aviva o chamado dos seus filhos nesta semana, que possamos andar pelo Espírito Santo ((Gl
5:25),
), pregar e testemunhar no poder do nome de Jesus Cristo, e que sejamos luz e sal neste mundo
caído, onde quer que coloquemos nossos pés,
pés,sejana nossa família, em nosso trabalho, em nossa
faculdade etc, que possamos revelar o Senhor Jesus Cristo atravéss das nossas vida para Glória de Deus.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém!

