
ASSUNTO DA SEMANA: Sua vida pode ser melhor 
Curitiba, 21 de Agosto de 2022 

 
Objetivo do encontro: Não deixar os membros da célula acomodados com a palavra de Deus, mas movimentá-los 
para que participem de uma vida cristã ativa. Essa vida é participativa em movimentos que levem a um 
relacionamento com Cristo ou mesmo realizando ações voluntárias que possam trazer bênçãos às pessoas. Lembre-
se de não ser somente uma ovelha gorda.  
Para o líder: De tempos em tempos a célula se arrefece e corre o risco de se tornar um simples encontro. 
Movimente sua célula, promovendo ações de evangelismo, de voluntariado ou uma campanha de oração. Se não 
tiver ideia, compartilhe com seu supervisor de célula! O importante é não estar na mesmice, pois com passar do 
tempo os membros se distanciam. Não deixe isto acontecer na sua célula! 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
COMO VEMOS OS IRMÃOS? 
Material: Papel, lápis/caneta/lápis colorido, durex 
Objetivo e aplicação: 
Distribua papel e lápis/caneta para cada membro. Peça que cada um desenhe um outro irmão da célula. Depois que 
todos tiverem desenhado, prenda os desenhos em uma parede ou quadro. Peça para aqueles que se identificarem 
com algum desenho, para que se pronuncie e diga o porquê se identificou; quem desenhou confirma se é ou não 
aquela pessoa, até que o participante correto se pronuncie.  

1. Castelo Forte é o nosso Deushttps://www.youtube.com/watch?v=uMkvrrdybu0 
2. Leia o Salmos 63. Qual o versículo que mais chamou a atenção de cada um e por quê? 
3. Orem com gratidão pelas famílias de cada membro e pelas bênçãos recebidas durante a semana 
4. Viverei para Teu Louvor https://www.youtube.com/watch?v=P_nFkenh3AA 

RESUMO DA MENSAGEM: Sua vida pode ser melhor 
2 Pedro 1:1-11 – Pr. Paschoal Piragine Jr 

 
INTRODUÇÃO 
Há uma lei na vida que pode ser constatada facilmente por cada um de nós: o que não se desenvolve, o que fica 
estagnado, acaba perdendo sua relevância e morre. Nesse estudo na segunda carta de Pedro, vemos que ele escreve 
duramente contra a heresia e o falso tipo de cristianismo que estava se instalando na Igreja do seu tempo. A razão 



da deterioração da fé é que muitos dos cristãos a quem ele se dirigia pararam de progredir em sua fé, simplesmente 
haviam se acomodado. Sendo assim, nosso objetivo é destacar as respostas que o apóstolo Pedro nos apresenta 
para esta questão: 
I. Não se conforme com o que você já conhece e experimentou (v. 1-3): A primeira resposta de Pedro foi de não se 
conformar com as experiências passadas, pois ele afirma que foi a grandeza da graça de Deus que nos salvou. Foi Ele 
que fez brotar fé em nosso coração mediante o convencimento do Espírito Santo. Agora, se você está satisfeito só 
com isto, está perdendo o melhor que esta graça tem para a sua vida. Lembre-se que você é escravo do que o 
domina: seus desejos, sua arrogância e sua própria corrupção. É necessário crescermos em nossa fé, por meio de 
desafios como ler a bíblia toda, participar dos estudos bíblicos (linha de ensino, escola bíblica, entre outras), buscar o 
Senhor pelo caminho da oração, fazer parte desta célula e servir em algum ministério. 
O que você entende por crescer na fé? Você percebe sua fé se desgastando? Dê um testemunho dos recursos do 
Senhor que utilizou para continuar a movimentar a sua fé. 
O que você entende em ser escravo daquilo que o domina? Conte um testemunho de quando venceu essa 
escravidão e que recurso utilizou.   
Conclusão: 
Se você souber usar bem o que Deus te deu, Ele te dará muito mais. O Senhor nos observa e pode fazer mais em 
nossa vida, mas para tanto, precisamos crescer em nossa fé e na proximidade que temos com o nosso Pai. Não 
podemos nos acomodar, mas sim participar do que Ele está fazendo. Lembre-se: água parada apodrece, fontes 
secam e ficam entulhadas, mas a fonte que está sempre jorrando tem água límpida e clara. Se permita ser usado por 
Jesus na vida de muitos! 
Checagem:  
A sua fé encontra-se na inércia? Você procura movimentar a sua fé utilizando os recursos que o Senhor deixou? O 
que falta para você continuar o seu crescimento? Você já leu toda a bíblia? Se não, porquê? Você ensina a palavra de 
Deus aos seus filhos, sobrinhos, familiares? Você é escravo do que o domina? Você tem o habito de semanamente 
buscar o Senhor em oração? 

Que tal participar do “Seminário Todos pela Vida” (Um assunto sobre o suicídio) em 27/08? É momento de 
compartilhar conhecimento e levar o seu alvo de oração, ou de convidar alguém para ver este tema tão importante 
para o momento pós-pandemia que vivemos. Compartilhar estes conhecimentos também é uma forma de 
evangelismo e mostra a preocupação do povo de Deus quanto a estes temas. Veja as programações em 
https://pibcuritiba.org.br/eventos e https://pibcuritiba.org.br/programacoes/, aproveite a variedade de horários de 
cultos e encontros. Que tal levar o seu alvo de oração em algum destes cultos e encontros? Que tal convidar alguém 
para uma devocional e oração as 06:00hrs da manhã? Lembre-se também da escola bíblica todos os dias da semana! 
 

Oremos: Pelo ministério infantil e pelos seus voluntários, pela diferença que fazem em trazer a palavra de Deus para 
os nossos pequeninos, além de possibilitar a participação dos pais no culto. Pelo ministério de homens, na 
determinação e atuação deles em várias áreas da igreja (como na operação trânsito, na acolhida e evangelismo dos 
homens, além de muitas outras atividades). Pelos voluntários da escola bíblica, para que Deus dê sabedoria 
continuamente sobre a palavra ministrada. Pelo ministério do Pastor Paschoal e a saúde do pastor Paulo Davi. 


