
ASSUNTO DA SEMANA: Sua vida pode ser melhor 
Curitiba, 30 de outubro de 2022 

 
Objetivo do encontro: refletir no próximo desafio de Pedro para quem deseja viver a maturidade espiritual que é o 
esforço para crescer na piedade. É uma atitude espiritual de devoção de um adorador.  
Para o líder: Convoque os membros de sua célula para serem adoradores e desenvolverem em suas vidas a devoção 
e adoração. Para se ter um relacionamento afetivo com Jesus precisa haver intimidade e atitudes práticas, mas se 
não houver expressões de amor, ele se tornará mecânico e sem vida.  
Avisos: Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações deCestas 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-mailcontribuicao@pibcuritiba.org.br com o título assunto: Doação 
para ABASC. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Gratidão 
Objetivo e aplicação: Líder, peça para que os membros da célula compartilhem motivos de gratidão ao Senhor, pelo 
cuidado dispensado por Ele em suas vidas. Que os testemunhos possam edificar uns aos outros e, ao término da 
explanação dos motivos de gratidão, toda a célula possa adorar e agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas! 

20 MINUTOS 
1. Em ti Jesus: https://www.youtube.com/watch?v=Rzs6HeAGQHg 
2. Leia: Salmos50:14-23, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 
3. Em oração, agradeça ao Senhor pelo privilégio de poder adorá-lo e pelas bênçãos da semana. 
4. Bondade de Deus: https://www.youtube.com/watch?v=mZ9yZYo9Mmk 

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

INTRODUÇÃO 
Há uma lei na vida: o que não se desenvolve, o que fica estagnado, acaba perdendo sua relevância e morre. A razão 
da deterioração da fé é que muitos dos cristãos pararam de progredir. Como podemos, então, nos desenvolver em 
nossa fé cristã? O Apóstolo Pedro nos apresenta mais uma resposta de como devemos lidar com esta questão: 
 
I - NÃO SE CONFORME COM A MATURIDADE QUE VOCÊ JÁ DESENVOLVEU (v.8) 
Pedro lança o desafio que tem a ver com a maturidade espiritual, emocional e prática que precisa ser desenvolvida 
em nossas vidas. O apóstolo nos adverte para o fato de que não podemos nos conformar com a maturidade que já 
desenvolvemos. Precisamos entender que há coisas que recebemos do céu, mas há outras que precisamos trabalhar 



com afinco, mediante a graça de nosso Senhor para que sejam aprimoradas em nossa vida. Por isso ele apresenta 
uma lista de qualidades básicas que precisam crescer constantemente de modo que possamos ser mais produtivos e 
abençoadores em todas as dimensões da existência. Dentre estas qualidades, Pedro nos orienta a fazermos: 
 
Um esforço para crescer na piedade - Não se conforme com a sua adoração (v.6) 
Muitos crentes tem vivido um relacionamento mecânico e sem vida simplesmente porque se esqueceram da 
adoração! Devemos desenvolver a piedade e a adoração. Abrir a alma para falar do nosso amor a Jesus, confessar o 
Seu nome, vivenciar pequenos gestos de gratidão, demonstrar o nosso amor com gestos de desprendimento,deixar 
o Espírito Santo nos conduzir a expressar os mistérios revelados por Ele em nosso coração, ofertando 
sacrificialmente em gratidão. Precisamos entender quem somos, e quem Deus é! Precisamos entender melhor o 
significado dessa adoração. O nosso louvor precisa ser fruto do nosso amor por Jesus, de lábios que confessam o Seu 
nome! Fruto de Sua graça e da paz que encontramos Nele, o Espírito Santo que habita em nós! Ainda que as trevas 
venham a nos cercar, nossos lábios não se fecharão e sempre iremos Louvar ao Senhor. Falamos Dele, por que Ele é 
o amor da nossa vida. E esse desejo de adoração, muitas vezes nasce em pequenos gestos, mas a maior de todas as 
expressões da piedade cristã é quando colocamos toda a nossa vida no altar do Senhor! 
Como podemos, de forma prática, crescer na piedade e na adoração? De um testemunho de como isso se 
desenvolveu em sua vida. 
 
CONCLUSÃO 
Devemos desenvolver a piedade e a adoração. O nosso louvor precisa ser fruto do nosso amor por Jesus. Quando 
entendemos o amor de Deus por nós, respondemos a este pacto. E não importa o que aconteça, iremos louvar ao 
Senhor! Precisamos ter toda a nossa vida no altar do Senhor. A sua já está? Hoje o Senhor o convida a ser um 
adorador. Comece entregando a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador.  Consagre o seu viver para a sua glória. 
Não existe maturidade espiritual sem uma vida de piedosa adoração.  
 
CHECAGEM 
E você, como tem vivido? Tem desenvolvido a piedade e a adoração? Entregou toda a sua vida no altar do Senhor? 
Você tem vivido um relacionamento mecânico e sem vida simplesmente porque se esqueceu da adoração? Tem 
exercido a maturidade espiritual pautada em uma vida de piedosa adoração? 

Em conjunto com sua célula, busquem estratégias para evangelizar as almas que ainda não conhecem ao Senhor! 
Não se esqueça de consultar as diversas programações na PIB (https://pibcuritiba.org.br/programacoes/), e divulgue 
nas redes sociais a variedade de horários de cultos e encontros. Isso também é uma fórmula de evangelizar. 
Preparem a despedida de final de ano de sua célula e aproveitem para dar testemunho a seus convidados. 
 

Oremos pela nossa nação, pelas lideranças da nossa igreja e pelos demais membros. Oremos para que Deus nos dê 
um coração cada dia mais piedoso e sedento por Sua adoração! Oremos pelos enfermos de nossa Igreja. Oremos 
pelos preparativos para o final de ano. Oremos pela multiplicação das células de nossa Igreja e pela formação de 
novos líderes.  
 


