
ASSUNTO DA SEMANA: Sua vida pode ser Melhor 
Curitiba, 16 de Outubro de 2022 

 
Objetivo do encontro: Lembrar que o nosso foco é Jesus e que somos muito amados por Deus, que a todo momento 
podemos ser felizes e que apesar dos nossos pecados, Deus está nos suprindo com toda libertação e com as 
promessas do reino sobre a nossa vida. Não podemos desistir jamais, devemos persistir sempre! 
Para o líder:Prepare o seu coração e dos membros da célula, comente sobre a sucessão pastoral e que a célula deve 
entrar em oração para que Deus esteja no controle e sob orientação do Espírito Santo, para que a mudança esteja 
sobre orientação e no caminho dos desejos do Senhor. 
Aviso: Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas Básicas e roupas. 
Todos podem entregar 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 um deve pensar em um filme preferido. Qual passagem/cena deste filme que mais lhe 
chamou atenção ou que o deixa comovido, surpreso ou que traz alguma mensagem? Fale sobre os valores que o 
mundo está trazendo atualmente, o quanto devemos estar prevenidos e sabermos filtrar, para que tudo aquilo que 
vemos seja para nosso crescimento e que nossos valores não se distanciem de nosso Pai. 

1. Oh quão lindo esse nome é https://www.youtube.com/watch?v=MnBhi2a5OQE 

2. Leia: l Coríntios 10:23-31, qual o versículo que mais te chamou a atençãoe por quê? 
3. Em oração,lembre-sede todas as bençãos que recebemos durante a semana e sobre a sua família 
4. Te agradeçohttps://www.youtube.com/watch?v=7Zgwq4SDqbM 

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

 
INTRODUÇÃO 
No estudo da palavra “Sua vida pode ser Melhor”, continuaremos a ver o tema “Não se conformar com a maturidade 
que você já desenvolveu”. Em cada momento da vida seremos testados em coisas novas e vamos ter que aprender a 
viver e passar por estas ocasiões, desenvolvendo a maturidade necessária para enfrentar a situação pela qual 
enfrentamos. O apóstolo explica como a maturidade se desenvolve em cada etapa da vida, por meio de um esforço 
de crescer: na fé, na virtude e no domínio próprio. Hoje continuaremos com um novo ponto:  



Um esforço para crescer na perseverança 
não se desvia do seu propósito e de sua lealdade
sofrimentos. Esta pessoal é alguém que persiste com paciência,
ensinar é que alguém maduro espiritualmente não desiste!
vida, da sua fé, da sua disciplina espiritual
determinou para sua vida. O cristão maduro não 
porque seus olhos ficam sempre firmados no autor e consumador da sua fé, Jesus.
que ninguém os detenha. 
O que significa a frase: “largar os bets”? 
Qual o significado de ser complicado? O que você entende por 
 
Conclusão: 
Deus toma a nossa causa nas mãos dEle, 
conhece o coração de cada um dos seus filhos
É Deus que vai fazer a graça dEle brilhar em sua vida. 
 
Checagem:  
Você está desanimado? Então está na hora de fazer um jejum, 
presença de Deus; assim, poderemos ser revigorados pela alegria do Senhor que vêm
comunhão com Deus que podemos ser fortalecidos. 
te desanimando? Deus quer que sua vida possa ser melhor;

Vamos ter um momento de oração pelas pessoas
vizinhança de seus familiares e amigos), 
alvo de oração para que também ore em conjunto. 
também. 
Lembre-se das diversas programações na PIB (
horários de cultos e encontros. Que tal levar o seu alvo de oração em algum 
alguém para a escola bíblica às 19h!Há várias possibil

Oremos: Pelos nossos missionários, para que todas as suas necessidades sejam supridas e para que Deus esteja os 
protegendo de qualquer problema físico, mental ou de ações do inimigo
voluntários no trabalho e na evangelização de 
comunidades que é atendida. Pelas famílias de nossa igreja, para que haja união, palavra de Deus e amor, mesmo 
em momentos que o mundo cria divisões.
 

Um esforço para crescer na perseverança – Não seja dominado pelo desânimo: as característica
de sua lealdade são a fé e a piedade mesmo diante das maiores provações e

alguém que persiste com paciência, constância e perseverança.
maduro espiritualmente não desiste! Não desista do seu chamado

da sua disciplina espiritual e da igreja do Senhor Jesus. Não desista de ser e fazer o que o Senhor
O cristão maduro não renuncia ao que o Senhor tempara a sua vid

firmados no autor e consumador da sua fé, Jesus. E porque segu

“largar os bets”? Porque as decepções e problemas nos levam ao desânimo em nossa vida? 
O que você entende por “não desistir” e “perseverar

causa nas mãos dEle, o Senhor tem um plano para a nossa vida.Lembre
conhece o coração de cada um dos seus filhos. Ele vai nos tratar segundo a sua sabedoria, 

graça dEle brilhar em sua vida.  

na hora de fazer um jejum, uma semana de oração intensa 
ser revigorados pela alegria do Senhor que vêm

comunhão com Deus que podemos ser fortalecidos. O que lhe impede de perservar? Quais são os fatores que estão 
r que sua vida possa ser melhor; o que te impede de deixá-lo agir?

oração pelas pessoas? Ore pelos vizinhos (seja do condomínio, de sua casa
), colegas de trabalho e pela família. Podemos inclusive 
em conjunto. É um momento de compartilhar e é um

as diversas programações na PIB (https://pibcuritiba.org.br/programacoes/
ue tal levar o seu alvo de oração em algum destes culto

Há várias possibilidades e momentos, participe! 

missionários, para que todas as suas necessidades sejam supridas e para que Deus esteja os 
físico, mental ou de ações do inimigo. Pelas nossas congregações, para que haja 

no trabalho e na evangelização de nossos bairros, para que a palavra do Senhor esteja alcança
Pelas famílias de nossa igreja, para que haja união, palavra de Deus e amor, mesmo 

ntos que o mundo cria divisões. 

características da pessoa que 
piedade mesmo diante das maiores provações e 

constância e perseverança. O que Pedro queria nos 
seu chamado, do plano de Deus na sua 

de ser e fazer o que o Senhor 
que o Senhor tempara a sua vida, simplesmente 

orque seguir Jesus, fará com 

Porque as decepções e problemas nos levam ao desânimo em nossa vida? 
perseverar” em sua vida?  

Lembre-se que Deus é Pai e 
segundo a sua sabedoria, o seu amor e a sua graça. 

intensa e colocar a sua vida na 
ser revigorados pela alegria do Senhor que vêm sobre a nossa vida. É na 

perservar? Quais são os fatores que estão 
lo agir? 

vizinhos (seja do condomínio, de sua casa ou da 
inclusive convidar o seu próprio 

é uma forma de evangelismo 

https://pibcuritiba.org.br/programacoes/), aproveite a variedade de 
cultos e encontros? Convide 

missionários, para que todas as suas necessidades sejam supridas e para que Deus esteja os 
Pelas nossas congregações, para que haja 

nossos bairros, para que a palavra do Senhor esteja alcançando cada 
Pelas famílias de nossa igreja, para que haja união, palavra de Deus e amor, mesmo 

 


