
ASSUNTO DA SEMANA: Sua vida pode ser Melhor 
Curitiba, 06 de Novembro de 2022 

 
Objetivo do encontro: Lembrar que, apesar de sermos maduros na fé e na palavra, sem amor não podemos trazer 
pessoas para um relacionamento intenso com Deus, pois somos exemplos e damos testemunhos pelo nosso amor. 
Devemos trabalhar em nos transformarmos pela amabilidade e pela preocupação com o nosso irmão/semelhante.  
Para o líder: Lembre de manter-se em oração pela nossa sucessão pastoral, assim como na indicação de pessoas 
comprometidas para o diaconato de nossa igreja. Ore para que Deus apazigue as aflições dos membros da célula. 
Também esteja atento àquele participante que já está há algum tempo frequentando a célula, veja se ele está 
preparado para aceitar a Jesus, preocupe-se em discipulá-lo!  
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”. Acompanhe as doações para a compra de cestas de natal a serem doadas em dezembro pela ABASC. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
(Da série) Vamos nos conhecer mais um pouco? 
Objetivo e aplicação: Peça que cada um pense em um fato de sua vida que é de uma importância muito significativa, 
que traz algo diferente na sua lembrança: pode ser algo muito simples ou algo importante que faz parte de sua 
história de vida. Depois que todos participarem, comente sobre quando muitas vezes, os momentos muito 
importantes a todos sempre são carregado de relacionamentos, de pessoas que amamos, como na própria célula 
que deixam muitas marcas importantes de relacionamentos entre irmãos.  

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

2. Leia: Salmos18:1-10, qual o versículo que mais chamou a tua atençãoe por quê? 
3. Em oração,lembre-sede todas as bênçãos que recebemos durante a semana e sobre a sua família 
4. Já Refulge a Glória Eterna https://www.youtube.com/watch?v=nBtXttEJItQ 

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

INTRODUÇÃO 
Como temos estudado a série de mensagens intituladas “Sua vida pode ser Melhor”, há uma frase que tem sido 
repetida continuamente que é “Não se conforme”, a palavra traz para não nos conformarmos somente com os dons 
do espírito que já recebemos, com o conhecimento da bíblia que já possuímos, entre outras bênçãos e dons 



recebidos. Agora, outro ponto para você ter uma vida melhor é não se conformar com aquilo que você vive em 
termos de expressão de fraternidade e amor, relacionadas principalmente à irmandade e ao amor que vivemos 
dentro da igreja e daqueles que vivem da mesma fé. Então, o estudo se baseará no valor deste amor, sendo: 
 
Um esforço para crescer no amor (1Corintios 13:1-3): Sem amor a vida fica sem sentido. As pessoas muitas vezes 
crêem que a vida tem sentido por si mesma, mas a bíblia conta que o nosso viver tem um real sentido por causa dos 
nossos relacionamentos. Outro ponto é que viver a vida sem expressar afeto não possui substância, é somente um 
vazio. No momento em que descobrimos o amor de Deus para conosco ele se reflete em graça sobre a vida das 
pessoas. Amar é revelar a essência de Deus aos homens. 
 
O que significa palavras matarem as pessoas por dentro? Como isto pode ser contraditório, quando a pessoa diz 
que ama as outras? Para você, primeiramente o que é ter substância na vida? Por segundo, o que lhe dá 
substância a sua vida? O que é se tornar alguém amável e como podemos dizer que a vida passa a ter sabor? 
 
Conclusão: 
Nem todos nós sabemos amar, porque amar pede maturidade e para sermos maduros, precisamos saber nos doar. 
Nossa natureza é tremendamente egoísta, mas para amar precisamos saber ser altruístas (se dedicando ao seu 
próximo) 
 
Checagem:  
Que adianta pregar o evangelho, se eu não sei viver o evangelho? Que adianta eu anunciar a fé, se a fé não me 
transforma? Que adianta eu falar do amor de Deus, se o amor não passa pela minha vida? Se o amor de Deus passa 
por mim, alguma coisa vai acontecer no coração do nosso próximo, porque ele vai estar vendo algo diferente. Se 
você quer viver uma vida melhor, o que tem prende para que possa viver isto?  

Que tal expressar o seu amor pelas pessoas próximas? Vamos elogiar alguém nesta semana? Que tal levar o seu 
contentamento e alegria para alguém, expresse um elogio sobre a qualidade ou testemunho de alguém na sua 
família, no seu trabalho, no seu local de estudo, ou onde possa trazer uma felicidade. Aproveite, deixe uma 
passagem da Bíblia para esta pessoa, seja escrita ou lida diretamente para ela. Lembre-se que é uma forma de 
evangelizar e trazer o amor de Deus através de você para esta pessoa.  
Lembre-se que a PIB possui vários canais nas redes sociais, um deles é no twitter pelo @pibcuritiba, ou mesmo do 
Pastor Paschoal pelo @piraginejr, há tweets que trazem palavras pontuais ou que vem diretamente dos nossos 
cultos. São formas de levar a palavra de Deus e de marcar pessoas para que possam escutar e receber uma palavra 
de fé.  

Oremos: Pelas nossas crianças, para que estejam sob proteção de Deus continuamente, quanto as situações do 
mundo que impõe valores que são contra os nossos, além de que o Senhor possa estar protegendo continuamente 
quando das ações do inimigo, de violências e/ou assédios. Pelas nossas famílias, que estejam unidas e que o amor 
entre todos prevaleça ante qualquer situação de diferenças que o mundo está propondo e impondo. Pela nossa 
nação, para que Deus esteja a frente e que o nosso país caminhe nos Seus planos.  


