
 
ASSUNTO DA SEMANA: SUA VIDA PODE SER MELHOR 

Curitiba, 28 de agosto de 2022 
 
Objetivo do encontro: Continuar a meditar sobre os ensinamentos do Apóstolo Pedro sobre a heresia e o 
falso tipo de cristianismo que estava na igreja do seu tempo,porque pararam de progredir na fé.  
 
Para o líder: Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de 
Cestas Básicas e roupas. Todos podem entregar presencialmente na recepção da PIB, através dos 
envelopes de ofertas ou do pix 75051458000179, enviando o comprovante no e-mail 
contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título assunto Doação para ABASC. 

 
 
10 MINUTOS - QUEBRA GELO - Qual é o dom? 
Compartilhe com o grupo: qual era o dom que você imaginava que tinha quando era criança? Será que se 
cumpriu? Muitas vezes, essa resposta é motivo de gargalhadas porque seguimos por caminhos tão 
diferentes, não é mesmo? Porém precisamos estar sempre atentos se chegamos onde o Senhor queria 
que tivéssemos chegado. 

20 MINUTOS 
1. Oferta de Amor: https://www.youtube.com/watch?v=MdUMfXixI4M 
2. Leiam o Salmo 126: Você volta com alegria sempre que aceita o desafio de Deus. Que versículo tocou o 
seu coração e que desafio traz à sua vida? 
3. Orações de gratidão e exaltação pelas bênçãos da semana. 
4. Sou filho de Deus: https://www.youtube.com/watch?v=8NMzYC24SQQ 

O RESUMO DA MENSAGEM: A SUA VIDA PODE SER MELHOR 
II Pe 1:1-11 – Pr. Paschoal Piragine Jr 

INTRODUÇÃO: Continuando a destacar as respostas do Apóstolo Pedro sobre a heresia e o falso tipo de 
cristianismo que estava instalado na igreja do seu tempo, e que a razão é que muitos cristãos pararam de 
progredir em sua fé.A seguir vamos estudar como evitar que isso ocorra em nossa vida cristã:  
 
I. NÃO SE CONFORME COM OS DONS QUE VOCÊ JÁ RECEBEU(v. 4): Jesus Cristo é o dom de Deus 
e como presente, você tem a liberdade de recebê-lo ou não como Senhor e Salvador de sua vida. Depois 
que receber esse dom, Jesus vai abrir as janelas do céu e derramar sinais poderosos da sua graça em 
sua vida, sinais que foram prometidos na história. Isso significa transformação espiritual agindo no seu 
caráter, seu temperamento, seus pecados secretos e em seus vícios. Desse modo, não se deveconformar 



com os dons (carismas) que Ele já lhe deu, mas experimentaro sobrenatural de Deus. O Apóstolo Pedro 
ensina que devemos multiplicar e não se conformar com o que temos, porque: 
  

a) É a manifestação do poder de Deus em nós que nos santifica: A primeira lição é que a 
transformação espiritual não é obra apenas do compromisso, da determinação ou autodeterminação de 
nossa força de vontade, mas é uma busca espiritual do poder libertador de Deus que se manifesta em 
nossa vida de maneira poderosa e maravilhosa. São esses sinais da graça (carisma) que mudam a nossa 
natureza de dentro para fora por meio da ação do Espírito Santo. Não se conforme com o que você 
conhece da presença e do poder de Deus, como os dons que Ele lhe deu e com o que já experimentou do 
Seu sobrenatural. Acomodar-se é ficar amarrado e não desfrutar de algo maravilhoso que o Senhor 
reservou para nós. Busque mais Ele. 
Como você define a transformação espiritual em sua vida? Dê um testemunho dos sinais da graça 
de Deus e que fez a diferença em sua vida cristã.  
  

b) Não precisamos apenas desatar laços, precisamos alçar voos maiores: A segunda lição é 
que não devemos nos conformar com os dons e experiências que já vivemos ou temos, mas desejar 
ardentemente que Deus derrame mais graça, novas experiências e maior capacitação. Para que isso 
ocorra precisamos aceitar os seus desafios e receber a graça que Ele manda para realizar a Sua obra. 
Mais graça e poder sempre implicará em maiores responsabilidades no Reino. 
Que atitude tomamos quando precisamos de capacitação para realizar a obra do Senhor? Como 
identificamos um novo desafio de Deus em nossa célula e que atitude você costuma tomar? Conte 
uma experiência vivida quando deixou de desatar laços e passou a alçar voos maiores na vida 
cristã ou em sua célula. 
 
Conclusão: Hoje o Senhor o convoca a não se conformar nem com os dons e nem com as experiências. 
Ele te chama a buscar intensamente o revestimento do Espírito Santo, aceitar novas responsabilidades e 
caminhar na direção dos desafios que ficaram guardados e nunca foram executados. Você vai se 
conformar ou marchar? 
 
Checagem: Você tem se escondido dos dons que Deus reservou? Você está disponível aos novos 
desafios que o Senhor está colocando a sua frente? Você está pronto para fazer além do que imagina 
que pode fazer buscando o sobrenatural de Deus? 

Quais são os desafios de Deus que ainda necessitam serem realizados em sua célula? Busquem 
insistentemente em oração a revelação do Senhor. Vocês precisam “ir para o campo” fazendo a diferença 
nas vidas de quem ainda não conhece a Jesus. Converse com seu supervisor para desenvolver novas 
ações evangelísticas! 

Estamos chegando em nosso mês de missões! Venham orar e adorar a Deus na nossa Vigília Missionária! 
É nessa sexta: começamos às 22h00 (02/09) e vamos até as 10h00 (03/09)! Serão 12 horas ininterruptas 
de oração por missões com participação de vários ministérios e bandas. Não fiquem de fora desse mover!  
 

 


