
 

   

 

 

 

Dia 24 de Setembro de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Testemunho Missionário 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
“O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias 
aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade 
aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros” Isaías 61:1 
 
Dentre os testemunhos apresentados no Missionar 2022, um dos que causou maior impacto foi o do casal 
missionário, Pr. André Matheus e Miss. Germana Matheus. Eles eram dentistas e Deus os vocacionou para 
o campo missionário na Amazônia. Lá eles foram respostas de oração para necessidades básicas, como 
por exemplo o tratamento dentário de crianças ou com alimentação através de doações de cestas básicas.  
 
Há um povo que clama por Deus. Você crê que somos a resposta de Deus para essa geração? 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Conheça os missionários – link: https://pibcuritiba.org.br/missionarios/ 

Adote um missionário – Mobilize sua célula a cuidar de um missionários com ofertas e principalmente com 

intercessão, link: https://pibcuritiba.org.br/mobilize/ 

Escola Télos – Inscrições abertas para o processo seletivo no ano 2023, link: 

https://pibcuritiba.org.br/telosintegral/ 

 

Quebrando o Iceberg! A Resposta 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Uma folha e caneta para cada integrante da célula. 

O líder vai começar falando sobre o Missionar 2022, sobre as experiências que teve na Conferência e fará 

perguntas como as sugestões abaixo para um breve bate-papo: 

- No Missionar, você participou de umas das vivências missionárias? Testemunhe. 

- Você participou de um dos cultos, como foi? 

- O que você mais gostou do Missionar 2022? 

Por fim, o líder deve ratificar que todos nós podemos ser a Resposta de Deus para anunciar que Jesus 

Cristo é a Salvação para o Mundo! 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Galileu – Fernandinho 
 
Nada além do Sangue -Fernandinho 
 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/61
https://pibcuritiba.org.br/missionarios/
https://pibcuritiba.org.br/mobilize/
https://pibcuritiba.org.br/telosintegral/
https://www.cifraclub.com.br/fernandinho/galileu/
https://www.cifraclub.com.br/fernandinho/nada-alem-do-sangue/


 

   

 

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Eu sou a Resposta I Pr. André Matheus e Miss. Germana Matheus I Jeremias 17.6-8  
 
 Testemunho no campo missionário na Amazônia mostra que o Espírito Santo está conduzindo seus 
missionários para boa obra, com projetos de implantação de igrejas multiplicadoras e ações sociais como o 
sorriso na Amazônia. O casal missionário está levando o evangelho, vidas estão sendo salvas e nossa igreja 
está contribuído com orações e ofertas que estão ajudando esses missionários, mostrando que Jesus é a 
Resposta para Amazônia e para as nações e que nós somos a resposta de Deus para nação brasileira. 
 

1)Um Arbusto Seco I Jeremias 17.6 Quando estamos longe de Deus e do seu propósito somos como 
arbustos secos e sem vida. Precisamos das águas vivas do Espírito Santo para ter vida e vida em 
abundância. Contudo, na Amazônia e ao nosso redor, também há um povo com sede e fome de Jesus Cristo 
que precisa conhecer aquele que é capaz de dar água viva. 
 
Reflita um pouco, dentro de você flui águas vivas ou está seco por dentro? 
Como seria sua vida sem Jesus? 
 
2) Árvore Plantada junto as águas do ribeiro I Jeremias 17.8 Há ainda outro tipo de árvore. Ela é plantada 
juntos as águas e ela gera frutos independentemente se é uma época de seca ou de chuva. Esses frutos 
são vidas salvas para Jesus Cristo. Mas, para que a gente possa gerar fruto, precisamos estar perto daquilo 
que alimenta a nossa alma que é a presença de Deus. Se nos mantivermos firmes no nosso relacionamento 
com Ele, não importa o tempo nem a estação, nós iremos gerar frutos.  
 
Testemunhe sobre os frutos que Deus te deu ao pregar o evangelho. 

3) Confiar no Senhor I Jeremias 17.6  Amar a Missão é estar disposto a ofertar e orar por missões e pelos 
missionários. É preciso confiar no Senhor e mesmo nos dias maus, nossas raízes precisam estar firmes 
nele. É um privilégio e uma oportunidade ser vocacionado por Deus como um missionário. Isso pode 
acontecer onde estamos ou em outro lugar, desde que a gente entenda a importância e a urgência da 
pregação do evangelho e ver vidas sendo entregues a Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é a Resposta! 
 
Você está disposto (a) a se dedicar através de orações, recursos financeiros ou até ser um 
missionário na Amazônia? 
O que você tem feito para contribuir com missões nacionais ou internacionais? 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nesse tempo que você possa orar entregando sua vida para o evangelho, não tenha pressa, deixe Deus 

mostrar o que você precisa deixar como pregar e, principalmente, a ter um coração obediente e quebrantado 

ao chamado Dele. 

Pai, é no nome de do teu filho que a ti oramos, pedindo suas bençãos sobre os missionários que estão no 

campo falando das boas novas de salvação. Pedimos Deus que o Senhor esteja com eles em todos os 

momentos e que vidas possam ser alcançadas através dos seus filhos que a ti oram, desperta pessoas nas 

células para ser mantenedoras financeiramente, mas também em oração, capacitada teus filhos para 

cumprir o teu Ide em nome de Jesus. Amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/6-8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/6

