
 

   

 

 

 

 Dia 29 de Outubro de 2022 

 
Líder: Essa é para você! O que há de errado com o mundo? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Diz-se que na virada do século, um renomado jornal perguntou aos leitores: O que há de errado com o 
mundo? 

Que pergunta, não? Alguém pode responder rapidamente: “Quanto tempo você tem para eu lhe contar?”. 
Isso seria justo, pois parece haver muita coisa errada com o nosso mundo. O jornal recebeu várias respostas, 
mas uma em particular se sobressaiu. O escritor, poeta e filósofo inglês G. K. Chesterton escreveu essa 
resposta de quatro palavras, uma surpresa refrescante para o habitual imprevisto: “Prezados senhores, sou 
eu”. 

Se a história é verdadeira ou não, podemos questionar. Mas essa resposta? Não é nada além de pura 
verdade. Muito antes de Chesterton aparecer, havia um apóstolo chamado Paulo. Longe de ser um cidadão 
modelo ao longo da sua vida, Paulo confessou suas falhas do passado: já fui “blasfemo, perseguidor e 
violento” (v.13). Depois de afirmar que Jesus veio para salvar “pecadores”, ele segue dizendo algo 
semelhante às palavras de Chesterton: “eu sou o pior de todos” (v.15). Paulo sabia exatamente o que estava 
e está errado com o mundo. E conhecia a única esperança de consertar as coisas —, a graça de Deus 

“transbordar” (v.14). Que realidade incrível! Essa verdade duradoura eleva os nossos olhos à luz do amor 

salvador de Cristo. 

Por:  John Blase em Pão Diário. 

  

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Conferência - RELIGIÕES do mundo: A conferência Religiões do Mundo é para você, cristão, que deseja 

conhecer mais acerca das maiores religiões do mundo. Dias 08 e 09 de Nov. de 2022.   Informações: 

https://bit.ly/religioes-do-mundo  

 

Quebrando o Iceberg! “E vocês, quem vocês dizem que eu sou?” Mateus 16:15 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escreva num papel o nome JESUS. Depois que todos estiverem sentados e acomodados, explique que na 

célula há um visitante muito especial, sem Ele não faria sentido o encontro. Mas, diga que ele não vai se 

apresentar, será a vez de cada um falar um pouco sobre ele. Mostre então o papel e pergunte: “Quem é 

Jesus?”. Permita que todos compartilhem como Jesus é especial e cheio de virtudes!  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Quero conhecer Jesus – Cia. SALT 
Não Há Outro Lugar · Central Music 
 
 
 

https://paodiario.org/author/johnblase/
https://bit.ly/religioes-do-mundo
https://bit.ly/religioes-do-mundo
https://www.youtube.com/watch?v=rBVjbjGVVjo
https://www.youtube.com/watch?v=fkJuYtINcEc


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O poder do Evangelho | Pr Michel Piragine | Colossenses 1:1-8 
 
A boa notícia de Deus é poderosa. O Evangelho é o poder para salvar aos que creem (Rm 1:16). Ele quebra 
divisões, renova, é dinâmico. O apóstolo Paulo, ainda na prisão, fez com que a boa notícia pudesse chegar 
a muitos lugares através das cartas enviadas, pois nenhuma barreira foi capaz de impedir este agir. Hoje 
veremos algumas credenciais para aqueles que querem levar esta mensagem, vejamos: 
 
1. O apostolado de Cristo: “Paulo, apóstolo de Jesus Cristo”. Quando ele se apresenta nesta carta, ele 
mostra a sua insígnia. Era um homem que foi enviado pelo Senhor para combater as heresias nas igrejas. 
Esta autoridade, marca na vida de alguém, é manifestada no meio da igreja através de ações missionárias. 
Conforme lemos em Mateus 28:18, toda autoridade nos foi dada para cumprir o IDE. Logo, não precisamos 
nos amedrontar.  
 
Alguma vez em sua vida, você perdeu a oportunidade de falar do amor do Pai por medo?  
 
2. Comunhão com Cristo: O Evangelho tem a ver com uma pessoa. Cristo, que não renunciou ao propósito 
divino, manifesta-se em nosso meio. Ele se revela para nós. Precisamos espalhar essa boa notícia que 
nosso redentor vivo está, Ele continua reinando em nossos corações e mudando histórias, por isso fale 
daquele que um dia teve um encontro contigo.   
 
Como você tem desenvolvido a sua comunhão com Cristo? 
De que forma Cristo mudou o seu viver? 
 
3. Comunhão com a igreja: Na carta que lemos, o apóstolo Paulo apresenta seu irmão em Cristo, Timóteo, 
porque ele não foi enviado sozinho. Nós precisamos uns dos outros na caminhada cristã. A igreja é 
fundamental para o crescimento e fortalecimento espiritual. Quando estamos conectados ao corpo, igreja, 
os dons recebidos são manifestados para a edificação da casa do Pai.  
 
Se vivermos essas três credenciais, a mensagem poderosa de Cristo será anunciada através de 
nossas vidas. Você anseia por isto? 
 
Se você hoje compreendeu que não possui essas credenciais em sua vida e deseja ter um encontro com 
Cristo para uma caminhada maravilhosa com Ele, procure alguém da liderança para receber orientação dos 
passos a seguir (acesse: https://pibcuritiba.org.br/jesus) 
 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, gratos somos porque um dia esta mensagem veio de encontro aos anseios da nossa alma. 

Estávamos sedentos e o Senhor nos deu água da vida. Louvamos o Teu santo nome e agradecemos por 

tanto amor. Como desejamos que esta boa notícia alcance os corações daqueles que ainda não te 

conhecem, pessoas que amamos. Pai, muda a história destas vidas. Revela-te para esses e nos ajuda a 

sermos instrumentos desta maravilhosa graça que é compartilhar o teu amor. Em nome de Cristo, amém.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/1/1-8?q=colossenses
https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/1/1-8?q=colossenses
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/1/16?q=colossenses
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazM3b1pYcVR6aDk5VHBmX2Z1bXRUX0pfVmRNZ3xBQ3Jtc0trOGE1R0lnYWc0UkFkMUw3UngtemRleU0wV0FzcFhEMDVrYTljVFRmeFlaV1VfSEwxNWRtd0pJR21peGhsc0VqaE9iUXdhTW45Q2hQbmhjdVRjM2lNcGdpNjNMT0NXRFBVMXRvNE5EYjNfS01OZ0hJUQ&q=https%3A%2F%2Fpibcuritiba.org.br%2Fjesus&v=1vVi-M_zI3A

