
ASSUNT

Objetivo do encontro: Continuar a
emnossas vidas, e a virtudeé uma delas. Não devemos nos conformar com a nossa excelência 
moral. 
 
Para o líder: Nesta caminhada de liderança
segundo a vontade de Deus? O que você pode melhorar?
Aviso: Sua célula precisa participar das ações s
ser entregues presencialmente na recepção da PIB
colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante 
encaminhadopelo e-mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
VIRTUDE 
Peça para que cada participante 
usada para o Reino de Deus. 
 

 
20 MINUTOS 

1. DEUS, SOMENTE DEUS 
2. Salmo 1 - O que mais chamou a tua atenção e porqu
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. RESSUCITA-ME https://www.youtube.com/watch?v=7

RESUMO DA MENSAGEM 
SUA VIDA PODE SER MELHOR

 
Introdução – O tema geral deste estudo é 
conformar com o que você já tem
estagnado na prática da fé. Pedro
como falta de fé e doutrinas do mundo
continuar a crescer na Graça e no poder do Senhor. 
já conhecemos e experimentamos
desenvolvemos. Continuando o estudo
primeira qualidade é o esforço para crescer na fé

ASSUNTO DA SEMANA:SUA VIDA PODE SER MELHOR
Curitiba, 18 de setembro de 2022. 

Continuar aprendendo as qualidades básicas que precisam crescer 
é uma delas. Não devemos nos conformar com a nossa excelência 

Nesta caminhada de liderança, você tem refletido sesua vida e atitudes estão 
Deus? O que você pode melhorar? 

Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de 
tregues presencialmente na recepção da PIB). As doações das Cestas Básicas podem

colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante 
mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para 

 

 de sua célula fale sobre uma virtude que tem e como

 https://www.youtube.com/watch?v=2WUzUHU776I
que mais chamou a tua atenção e porquê? 

frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana
https://www.youtube.com/watch?v=7-XEEaEC0ek 

RESUMO DA MENSAGEM –Pastor Paschoal Piragine Jr.
SUA VIDA PODE SER MELHOR – 2 Pedro: 1-11

tema geral deste estudo é “sua vida pode ser melhor”, e a máxima é não se 
já tem, mas querer mais do conhecimento de Deus

. Pedro falava sobre uma série de problemas que a igreja estava vivendo 
doutrinas do mundo; a solução que o apóstolo nos ensina é que precisamos 

a e no poder do Senhor. Já aprendemos a não se conformar com o que 
já conhecemos e experimentamos, assim como os dons que já recebemos e a maturidade que 

o estudo sobre a maturidade espiritual, vimos
esforço para crescer na fé e a segunda qualidade que Pedro nos ensina é: 

SUA VIDA PODE SER MELHOR 

s qualidades básicas que precisam crescer 
é uma delas. Não devemos nos conformar com a nossa excelência 

tem refletido sesua vida e atitudes estão 

ociais da ABASC! Precisamos de roupas (podem 
. As doações das Cestas Básicas podem ser 

colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante 
mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para ABASC. 

fale sobre uma virtude que tem e como ela pode ser 

https://www.youtube.com/watch?v=2WUzUHU776I 

pelas bênçãos da semana. 

Paschoal Piragine Jr. 
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, e a máxima é não se 
querer mais do conhecimento de Deus e não ficar 

falava sobre uma série de problemas que a igreja estava vivendo 
stolo nos ensina é que precisamos 

Já aprendemos a não se conformar com o que 
, assim como os dons que já recebemos e a maturidade que 

vimos no versículo 5 que a 
qualidade que Pedro nos ensina é:  



 

UM ESFORÇO PARA CRESCER NA VIRTUDE→Não se conforme com a sua excelência moral 

No grego, a palavra virtude tem o significado de “excelência moral” e, nesse sentido, Pedro queria 
dizer que virtude é a excelência moral que buscamos desenvolver em todas as dimensões da 
nossa vida. Isso pode ser praticado, por exemplo, nos negócios; no tratamento com os 
funcionários; com a nossa família; como tratamos o dinheiro; enfim, em todas as áreas da nossa 
vida. Não devemos nos conformar em conhecer os valores da palavra de Deus, mas devemos 
verificar se eles estão sendo praticados no cotidiano em todos os aspectos. Deus precisa ser dono 
não somente de partes, mas de toda nossa vida. Você é escravo de outro senhor em alguma área? 
Peça o poder libertador de Cristo. Nas áreas em que sua vida está aos pés de Deus, cresça 
poderosamente Nele e na igreja. Nós somos o corpo vivo e visível Dele aqui na terra. 

O que você entende por desenvolver uma excelência moral em todas as dimensões de sua 
vida? Você tem um testemunho a contar de um fato que aconteceu, onde precisou se 
esforçar para haver mudança em sua vida cristã? 

Nesse estudo, Pedro está nos ensinando que em alguns aspectos somos libertos, mas em 
outros precisamos esforçar para haver mudança. O que você acha que Pedro está nos 
ensinando? Cite exemplos dessas duas situações que podem ocorrer em nossas vidas. 

CONCLUSÃO: Se quisermos ficar mais parecidos com Jesus, precisamos de um esforço diário 
para não nos conformar com a sabedoria ou entendimento que temos de nós mesmos. Onde eu 
não sou escravo, preciso ser diferente e onde sou escravo eu preciso pedir o poder libertador de 
Jesus. Com a ajuda de Deus, no poder do Espírito Santo, precisamos crescer e ficar parecidos com 
o Senhor, não podemos ficar estagnados e nem conformados. O inimigo arma cenários para que o 
nosso entendimento seja confortável com a nossa vontade; é preciso ficar atento e ouvir a voz do 
Espírito. 
CHECAGEM:Você tem consertado as coisas erradas? Você é escravo das coisas que desagradam 
a Deus e precisa ser liberto? Você está sendo honesto com o Senhor em sua profissão de fé ou 
precisa passar por um conserto e restauração? O que este ensino falou ao teu coração e abriu o 
seu entendimento para mudanças que precisam ser feitas na sua vida? Sua vida reflete a 
excelência moral de Jesus? 

Faltam um pouco mais de três meses para terminar o ano! Como está a programação de final de 
ano de sua célula? Já estão preparando a multiplicação ou um grande encontro de fim de ano onde 
aproveitarão para trazer convidados e falar de Jesus? Aproveitem esse mês para planejar esses 
eventos. Incentivem a sua célula a comparecer as programações do missionar que ocorrem nesse 
mês de setembro em nossa igreja. 
A Conferência Missionar está chegando! Será em 23, 24 e 25 de Setembro!  Teremos cultos, 
oficinas e vivências missionárias, treinamento de evangelismo e muito mais. Chame sua célula e 
participe! Informações em missionar.com.br 

A oração vai a locais onde não conseguimos alcançar, mas a Graça de Deus sim! Oremos pelas 
dificuldades que estamos passando, crendo no poder de Deus. Oremos pela nossa nação para que 
a vontade do Senhor prevaleça, pelas lideranças da nossa igreja e pelos demais membros. 
Oremos para que possamos viver a cada dia fazendo a vontade de Deus em todos os desafios que 
tivermos. Oremos pelos enfermos de nossa igreja. Oremos pelo Missionar! 


