
ASSUNTO DA SEMANA:Sua vida pode ser Melhor 
Curitiba, 02 de Outubro de 2022 

Objetivo do encontro: Todos nós tomamos atitudes que, muitas vezes, parecem irracionais. Temos, contudo, Jesus 
como exemplo de conduta e o controle depositado em nós pelo poder do Espírito Santo.  
Aviso: 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 
(Da série) Vamos nos conhecer mais um pouco? 
Objetivo e aplicação: 
Cada pessoa deve pensar com qual animal que se identifica. Peça que cada um imite o som ou o jeito deste animal. 
Depois de cada imitação, peça que explique porque se identifica com este bicho. Moral: embora possamos fazer a 
analogia das qualidades do animal, jamais podemos deixar o lado irracional aflorar. 

1. Maravilhosa Graçahttps://www.youtube.com/watch?v=Ot5tvfVwMyU 

2. Leia: Salmos86:1-10, qual o versículo que mais te chamou a atençãoe por quê? 
3. Em oração,lembre-sede todas as bençãos recebidas na célula na semana passada e agradeça à Deus por tudo 
4. Como agradecer https://www.youtube.com/watch?v=upz37NqBm0g 

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

 
INTRODUÇÃO 
Nesta série de estudo sobre “Sua vida pode ser Melhor”, continuamos entendendo que Deus, por meio do apóstolo 
Pedro, nos apresenta uma lista de qualidades básicas que precisam crescer constantemente em nossas vidas, de 
modo que possamos ser mais produtivos e abençoadores em todas as dimensões da nossa existência. Veremos a 
importância de domarmos o animal que ruge dentro de nós para que possamos mostrar a consciência e domínio 
próprio que um cristão possui.  
Não seja dominado pelo animal que há em você: Domínio próprio pode ser entendido como autocontrole ou 
capacidade de dominar impulsos, desejos e sentimentos. No conceito bíblico, desenvolver o domínio próprio é 
subjugar o animal que existe em você, não porque você está sobre um controle social, mas sim porque está sob o 
poder do Espírito Santo e dos valores do Senhor. É ser menos animal e mais humano, no sentido do homem perfeito 
que imitamos: Jesus. Ao mesmo tempo em que isto é uma manifestação do poder do Espírito Santo em nós, é 



também um esforço “consciente”. Jesus nos chama para sermos os que vivem na contramão da cultura, exercendo o 
fruto do Espírito Santo, tendo o domínio próprio por causa do seu nome. 
O que significa ter um animal dentro de você? Qual o sentido de autocontrole? O que significa ter um padrão de 
conduta e porque isto está relacionado com o autocontrole? Poque o nosso autocontrole está ligado diretamente 
a nossa fé em Jesus e Deus nosso Pai? 

 
Conclusão: 
Hoje Jesus quer elevar o seu padrão de conduta para ser mais parecido com ELE. Não devemos ter ações irracionais 
e sem controle, mas o testemunho de um domínio próprio com a fé que possuímos em nosso Senhor. Peça a Deus 
para mostrar o que lhe falta para que alcance o autocontrole.  
Checagem:  
O que na sua alma está impedindo de ter autocontrole e apresionar a fera que existe em você? Como podemos dar o 
testemunho mesmo em situações que nos deixam irados? Lembre que Deus nos dá o Espírito Santo para podermos 
ter controle próprio; o que lhe falta para se deixar guiar por ele? 

Compartilhe as mensagens da PIB que estão no SPOTIFY (https://anchor.fm/pibcuritiba) ou encaminhe trechos 
diários no seu whatsapp. Que tal o compromisso de levar uma pessoa que nunca participou  do encontro de sua 
célula? Vamos convidá-la? Lembre-se das diversas programações na PIB (https://pibcuritiba.org.br/programacoes/), 
aproveite a variedade de horários de cultos e encontros. Outra oportunidade é a escola de oração que ocorrerá 
entre 03 e 24 de Outubro! Uma excelente desculpa para evangelizar, não? 

 
Oremos: Pela sucessão pastoral de nossa igreja. Pelo ministério de administração, por todos os funcionários e 
colaboradores da nossa igreja, pelo esforço e dedicação que possuem em manter os nossos prédios. Pela saúde e 
proteção de nossos pastores, por seus trabalhos e para que Deus continue os abençoando como ferramentas de 
suas mãos. Pelo nosso país, nosso Estado e cidade, para que neste momento de eleição, se faça presente os planos 
de Deus para o bem de nossa nação.  
 
Escola Télos: Você sabia que todos nós temos um chamado para ir e pregar o evangelho a toda criatura? Jesus nos 
ordenou isso e suas palavras foram escritas no livro de Marcos 16:15. Mas nem todos sabem como começar a fazer 
isso segundo as instruções bíblicas. Você quer aprender mais sobre como cumprir essa missão? Que tal participar  da 
Escola Télos, junto com o Ministério de Missões da PIB Curitiba e conhecer as diversas possibilidades de aprender 
mais sobre missões junto com a gente? Saiba mais no site: www.escolatelos.com.br 
 

 
https://online.pibcuritiba.org.br/roteiro-de-celulas_educacao-crista 

 


