
 

   

 

 

 

Dia 20 de Agosto de 2022 

 
Líder: Essa é para você! O espelho  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
“Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos face a face. 
Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente 
conhecido.” 1 Coríntios 13:12 
 
Esse texto fala sobre o amadurecimento do amor cristão e a volta de Cristo Jesus que é nossa esperança 
futura. Refletir uma imagem vai muito além do nosso querer, é preciso deixar o Espírito Santo moldar nossas 
vidas, primeiramente confesse: “Jesus Cristo, me ensina a ser seu espelho neste mundo!” 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Campanha 21 dias de oração por Missões: Neste mês de Agosto, nossa igreja está na Campanha de 21 

dias de oração por Missões. Serão 21 dias contínuos de oração por causas missionárias específicas, os 

quais serão divididos em 3 macros motivos de oração. Cada motivo macro de oração terá 7 pedidos 

específicos de oração para cada dia da semana. Nossa campanha teve início no dia 12/08 e finaliza no dia 

01/09. Clique neste link e interceda por Missões Locais: https://is.gd/missoeslocais. 

Educação Cristã: Curso Visão do Mundo e Visão da Igreja começa dia 28 ⁄ 08 às 9h00 faça sua inscrição 

no link: https://form.jotform.com/222084889562063 

 

Vigília Missionária: Vigília Missionária: Venha orar e adorar a Deus na Vigília Missionária da PIB Curitiba, 

a vigília começa às 22h do dia 02 de setembro e vai até dia 10h do dia 3! Serão 12 horas ininterruptas de 

oração por missões, com participação de vários ministérios e bandas. Informações em missionar.com.br 

 

Quebrando o Iceberg!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Uma caixa enfeitada para presente, com tampa fácil de ser retirada com um espelho escondido 

dentro.  

Como fazer: Apresente a caixa para o grupo, e fale que dentro há várias fotos de pessoas muito importantes 

e especiais. Oriente que cada um deve abrir a caixa e falar sobre a pessoa da foto, sem deixar claro quem 

- enfatize que não podem dizer sobre quem estão falando. No final deixe que os participantes digam o que 

sentiram ao se verem na caixa, sendo apresentados como a pessoa mais importante do mundo. Pessoas 

criadas à imagem e semelhança de Deus, pessoas capazes de sonhar, realizar, conquistar, mesmo com as 

dificuldades da vida. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Quando Tu Entras Nessa Sala - Ellen D'Karla 
 
Vem, Espírito Santo! - One Ministério 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13/12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13/12
https://is.gd/missoeslocais
https://form.jotform.com/222084889562063
https://pibcuritiba.org.br/missoes-e-evangelismo/missionar/
https://www.cifraclub.com.br/ellen-dkarla/quando-tu-entras-nessa-sala/
https://www.cifraclub.com.br/one-ministerio/vem-espirito-santo/


 

   

 

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Série Unidade: Reflexo da Unidade I Pr. Lucas Zub Dutra I 2 Coríntios 13.14 
 
Hoje continuaremos o estudo sobre a unidade nas igrejas, olhando o que o Senhor está fazendo, em vários 

movimentos ao redor do mundo e no decorrer dos anos, através do Seu Espírito. Vejamos alguns reflexos 

que revelam a Trindade Santa de Deus em nossas vidas: 

 

1) Reflexo da graça do Senhor Jesus Cristo (v. 14): A graça é um favor imerecido que Deus nos deu por 
meio do Seu Filho para nossa Salvação. Nós que somos salvos pela graça, devemos revelá-la ao mundo 
através do olhar de Jesus Cristo que nos ensina a amar o próximo como amamos nós mesmos (Lc 10.25-
37), e por causa deste amor, somos capazes de perdoar, unir a família na fé, edificar e exortar em amor. 
 
Você já perdoou alguém ou já foi perdoado? Conte seu testemunho. 
 
2) Reflexo do amor de Deus (v. 14): “Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso 
favor quando ainda éramos pecadores.” (Rm 5:8). Para viver e refletir o amor de Deus, é importante 
reconhecer o valor imensurável do sacrifício de Jesus Cristo. Pois Ele, tendo a escolha deixou de fazer Sua 
própria vontade para cumprir o propósito de Deus. E nós, devemos seguir seu exemplo, doando-nos por 
amor a nossos irmãos. Para compreender o amor de Deus na tristeza e na alegria, é necessário 
amadurecimento. 
 
Você viveu uma experiência do amor de Deus em sua vida? Compartilhe! 
 
Como podemos refletir o amor de Deus para alguém? 
 
3) Reflexo da comunhão do Espírito Santo (v. 14): A Trindade Santa de Deus sempre esteve presente 
desde do início (Gn 1.1-3) (Jo 1.1-3), coexistindo em concordância e interação para a boa obra. Por isso, 
como Igreja precisamos da comunhão do Espírito Santo, para que vidas conheçam o evangelho do Cristo 
Jesus. É também nossa missão, contribuir para a união do corpo de Cristo, conforme direcionamento do 
alto, deixando de lado as nossas próprias vontades e razões humanas, que trazem divisão. 
 
Que ações você e sua célula podem fazer para que o evangelho cresça e amadureça? 
 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Senhor Deus, sonda meu coração e meus pensamentos, Pai não quero só dizer que tenho que ser como 

Jesus, mas me ensine na prática a ser como Seu Filho amado. Entrego para o Espírito Santo a minha célula, 

os amigos, familiares, colegas do trabalho, da faculdade ou universidade, pedindo que me ajude amar e 

cuidar deles como Jesus cuidaria e amaria em meu lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/13/14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/13/14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/10/25-37
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/10/25-37
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/13/14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/5/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/13/14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/1/1-3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/1/1-3?q=jo%C3%A3o+1

