
ASSUNTO DA SEMANA:

Objetivo do encontro: Refletir que
enxergar Jesus corretamente. 
Para o líder: Faça uma reflexão com os participantes de sua célu
um com pessoas que não conhecem a Jesus
evangelho possa chegar a mais pessoas. 
Aviso: Participem do CULTO DE CELEBRAÇÃO 
 
Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! 
colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante 
encaminhado pelo e-mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para ABASC.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Descobrindo - Convide dois ou três participantes de sua célula
para dizerem o que tem lá dentro e observe as respostas. 
que tem dentro sem abrir o pacote. Líder, faça uma reflexão sobr
para nós sem abrirmos a bíblia e meditarmos nesta palavra e nos ensinos
 

20 MINUTOS 
1. DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
2. Leia: II Coríntios 4:1-10. Qual versículo 
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. PORQUE ELE VIVE https://www.youtube.com/watch?v=lzCf7JyHbPg

RESUMO DA MENSAGEM 
ABRA AS CORTINAS DA GRAÇA, DEIXE A LUZ ENTRAR 

 
INTRODUÇÃO: Quando nossa visão está emba
torna diferente, ganha forma, cor e 
Evangelho nos permite enxergar Jesus corretamente. 
Jesus de forma maravilhosa e também nos apresenta 
nos impedir de enxergar Jesus e o seu poder

DA SEMANA:ABRA AS CORTINAS DA GRAÇA, DEIXE A LUZ ENTRAR 
Curitiba, 20 de novembro de 2022. 

Refletir que a mensagem do Evangelho é uma espécie de óculos que

Faça uma reflexão com os participantes de sua célula de como tem sido o compartilhar de cada 
um com pessoas que não conhecem a Jesus. Avaliem os desafios que o precisam ser vencidos para que o 

gelho possa chegar a mais pessoas.  
Participem do CULTO DE CELEBRAÇÃO para as células da Rede Famílias nesta quinta,

Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! As doações das Cestas Básicas podem
ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante 

mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para ABASC.

Convide dois ou três participantes de sua célula. Ofereça um pacote fechado, peça a cada um 
para dizerem o que tem lá dentro e observe as respostas. Por mais que tentem, não terão como
que tem dentro sem abrir o pacote. Líder, faça uma reflexão sobre como podemos saber o que Deus tem 
para nós sem abrirmos a bíblia e meditarmos nesta palavra e nos ensinos de Jesus que nela estão.

DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR https://www.youtube.com/watch?v=yq6fo1oZU8c
. Qual versículo mais chamou a tua atenção e porquê?

frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana
https://www.youtube.com/watch?v=lzCf7JyHbPg 

RESUMO DA MENSAGEM – Pastor Michel Piragine 
ABRA AS CORTINAS DA GRAÇA, DEIXE A LUZ ENTRAR – Colossenses 1:13

Quando nossa visão está embaçada e colocamos óculos para enxergar, tudo se 
cor e a imagem não fica distorcida. Assim também

enxergar Jesus corretamente. Esse texto em Colossenses nos 
e também nos apresenta o império das trevas trabalhando 

nos impedir de enxergar Jesus e o seu poder. Esse é o assunto que vamos estudar

ABRA AS CORTINAS DA GRAÇA, DEIXE A LUZ ENTRAR  

é uma espécie de óculos que nos permite 

como tem sido o compartilhar de cada 
os desafios que o precisam ser vencidos para que o 

as células da Rede Famílias nesta quinta, 24/11, às 20h00! 

As doações das Cestas Básicas podem ser 
ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante 

mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Doação para ABASC.  

. Ofereça um pacote fechado, peça a cada um 
is que tentem, não terão como acertar o 
e como podemos saber o que Deus tem 

que nela estão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yq6fo1oZU8c 
? 

pelas bênçãos da semana. 

Michel Piragine  
Colossenses 1:13-23 

e colocamos óculos para enxergar, tudo se 
. Assim também a mensagem do 

Colossenses nos faz ver 
império das trevas trabalhando que tenta 

que vamos estudar: 



1. O MEU RESGATADOR(v. 13): O resgatador era alguém que comprava a liberdade de outro e 
pagava o preço do resgate. Jesus pagou com o preço do seu sangue derramado na cruz para nos 
resgatar. Podem existir áreas em nossas vidas que não temos deixado Jesus ser o nosso 
resgatador, e alguns tipos de domínios que nos impedem de correr no crescimento espiritual. 
Vejamos alguns: 

a. A Negação – achar que não existe domínio: Quando há prisão no seu entendimento, 
copiamos modelos e padrões que aprendemos ao longo da vida e repetimos padrões que podem 
nos prejudicar. Deus quer nos libertar. 

b. Alguns tipos de razões: Como cegos tateando o caminho encontramos razões para maus 
procedimentos que fazem da parte da nossa personalidade: “eu distrato, fico agressivo, mas é 
porque eu sou assim”. “Desejar o mal, pensar o mal, falar mal, porque determinada pessoa me 
machucou”. Há poder no sangue de Jesus para mudar estes pensamentos. 

c. Alguns medos: Medo exagerado do futuro, preocupação exagerada com a reputação, 
medode ser rejeitado ou mal interpretado. Pessoas que ferem e são agressivas são assim porque 
têm medo de serem rejeitadas novamente. Há poder no sangue de Jesus para vencer o medo. 

d. Alguns tipos de luto: Ficamos reféns de algumas perdas que viram frustrações e nos 
fazem mal, travando nosso avanço. Apesar de Jesus ter pago um alto preço, muitas vezes 
desperdiçamos o que Ele conquistou para nós. Há poder no sangue de Jesus para libertar! 
Escolha um tipo de domínio pelo qual você passou e dê um testemunho de sua libertação. 
 
2. O MEU PADRÃO (v. 15): A segunda forma que Jesus é apresentado é como a imagem do Deus 
invisível, Ele é o Deus encarnado. Se desejamos conhecer a Deus, basta olhar para Jesus. Paulo, 
em Rm 8.29-30, mostra a imagem que deve ser o nosso padrão, a imagem do Filho de Deus na 
qual nós devemos nos confrontar. Veja o exemplo de Jesus na maneira como servia a Deus no seu 
ministério, dedicando tempo em oração e na pregação do evangelho. O Senhor foi um exemplo na 
maneira como entendia liderança e ensinava a servir mais do que ser servido. Demonstrava 
compaixão pelo próximo e sentia a dor do outro. 
Deus entregou nas suas mãos muitas dádivas e tesouros, como você entende que isso tudo 
deve ser usado e distribuído na sua vida? De que maneira você pode confrontar a sua vida 
com o padrão que é Jesus, a régua para todas as suas áreas?  
CONCLUSÃO: Para que Jesus passa ser seu resgatador é preciso que sua vida seja entregue em 
Suas mãos. É preciso que seu poder de transformação entre em todas as áreas da sua vida! 
 
CHECAGEM: O que você tem permitido dominar sua vida que leva ao afastamento da verdadeira 
comunhão com Jesus? Que óculos você precisa usar para enxergar Jesus de forma correta e ter 
como padrão de vida os seus ensinamentos? 

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 da célula? Lembre-se das diversas programações na PIB (https://pibcuritiba.org.br/programacoes/! 

Oremos: Pela igreja, para que a pregação da palavra alcance mais pessoas. Pelo Brasil. Pelas apresentações 
do Nataleluia. 


