
Dia 05 de Novembro de 2022

Líder: Essa é para você! Sintonia do Coração de Deus.

Por que para alguns é difícil seguir na vida com Cristo enquanto para outros é algo tão natural? Você já
deve ter pensado pelo menos um momento a respeito disso. Seria algo relacionado ao meio que a pessoa
vive, à cultura religiosa que ela possui ou Deus seleciona um grupo de Seus filhos para ser mais próximo
dEle que os outros? Para responder essas dúvidas, basta compararmos a vida cristã com ue m objeto
muito comum no nosso dia a dia: o rádio. Em um linguajar técnico, um aparelho de rádio não consegue
transmitir o que capta através de seu mecanismo se não estiver bem sintonizado com a antena ou o
satélite que envia o sinal de ondas eletromagnéticas. Para ouvir o som com qualidade é necessário
sintonizar o rádio numa frequência que não possua interferências. Já percebeu a semelhança com nosso
relacionamento com Deus? Caso nosso coração esteja muito longe do centro da vontade do Senhor,
dificilmente poderemos ter intimidade com Ele. Da mesma forma, se dermos nossos ouvidos a mais de
uma voz que não seja a de Deus, haverá confusão para qual caminho deve ser seguido. Sintonize-se na
Verdade que satisfará os desejos do seu coração. O manual de instruções com a frequência certa é a
Palavra de Deus e o único som que você deve escutar daqui em diante é a voz do Espírito Santo.
Fonte: Não Morda a Maçã.

Dica para o líder!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

We Are One 2023: É oficial! As inscrições para a Conferência We Are One estão abertas! O evento
acontecerá dos dias 17 a 21 de fevereiro de 2023. Valor do primeiro lote: R$ 100,00 (cem reais). Estimule
sua célula a participar. Link para inscrição: https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/wao23.

Seja um Voluntário One: Você sabia que existem mais de 120 oportunidades para servir em nossos
cultos? Acesse o link https://pibcuritiba.org.br/servir/ e descubra como fazer parte desse time. Servir a
Deus é um privilégio!

Quebrando o Iceberg! Diferentes, mas irmãos!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objetivo: Permitir que os participantes percebam que o corpo de cristo é formado por pessoas diferentes.
Material: Uma caneta e uma folha de papel para cada participante. Será necessário um cronômetro.
Como fazer: Posicione os membros da célula sentados em círculo. Entregue o material para cada
participante e peça para que eles desenhem uma igreja. Avise que terão 20 segundos para concluir essa
tarefa. Terminado o desenho inicial, peça que cada um repasse o papel para a pessoa do lado e peça que
ela acrescente detalhes ao desenho principal. Repita o processo, em sentido horário, atribuindo 20
segundos para cada troca até que o desenho retorne para a pessoa inicial. A moral dessa dinâmica é
demonstrar que cada um atribui uma característica única à igreja local e que, apesar das nossas
diferenças, pertencemos ao mesmo corpo de Cristo. Alguns desenhos serão divertidos!

Cristo: o Único Digno de Louvor!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Que Ruja o Leão / Que se abram os céus – Isaías Saad

Quero conhecer Jesus – Alessandro Vilas Boas

https://naomordamaca.com/a-sintonia-do-coracao-de-deus/
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/wao23
https://pibcuritiba.org.br/servir/
https://www.cifraclub.com.br/isaias-saad/ruja-o-leao-que-se-abram-os-ceus-part-nivea-soares/
https://www.cifraclub.com.br/alessandro-vilas-boas/quero-conhecer-jesus-o-meu-amado--o-mais-belo/hghkmh.html


O que aprendemos nesta semana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Série: Ouvir a voz de Deus I Sintonia I Pr Lucas Zub Dutra I Marcos 16:11-20

Assim como aconteceu no tempo em que os discípulos caminhavam com Jesus, percebemos que por
diversos motivos algumas pessoas têm se afastado do corpo de Cristo. Um dos principais motivos pelos
quais deixamos de congregar em alguma igreja local – de viver em comunhão - é a ausência de sintonia
com o Espírito Santo. O livro de Marcos nos ensina que, assim como Jesus restabelece sintonia com os
discípulos, Ele quer reestabelecer uma sintonia de relacionamento conosco. A palavra de Deus nos ensina
três maneiras de recompor nossa sintonia com o alto:

1) Sintonia da presença I Marcos 16:14 Sabemos que Jesus é onipotente, onisciente e onipresente.
Significa que além de ter todo o poder e sabedoria do alto, a Sua presença está conosco em todo o tempo
e em todos os lugares (Salmos 139:7-12). Porém, assim como os discípulos deixaram de crer nesta
verdade após a crucificação de Jesus, a falta de sintonia com o Espírito Santo permite que também
deixemos de crer que Jesus está presente em nossas vidas. Nessa passagem, Marcos nos conta que
Cristo não só aparece para os discípulos enquanto desfrutavam de uma refeição, como também os
confronta sobre a incredulidade deles. Portanto, a sintonia não está apenas relacionada à fé, mas também
à obediência.

2) Sintonia da vitória I Marcos 16:15-16 Ajustando a sintonia, Jesus explica para os discípulos sobre a
importância de espalhar o evangelho para que as pessoas de todo o mundo sejam alcançadas. Não é
apenas um pedido, mas uma ordenança vinda do nosso próprio Salvador (Mateus 28:18-20). Por isso,
espalhar a palavra significa espalhar a vitória. A palavra é viva, eficaz e pode transformar vidas!

Você lembra de alguém que ainda não conhece esse poder transformador? Se sim, o que tem feito
para sintonizar essa pessoa com o Senhor?

3) Sintonia dos sinais I Marcos 16:18-20 Os milagres e os sinais acompanham aqueles que caminham
com Jesus. Ele nos empodera para que possamos abençoar pessoas em seu nome, com os dons que nos
são dados. Essas credenciais nos são dadas quando temos relacionamento íntimo com o Senhor. Por
isso, precisamos restabelecer a sintonia com o alto.

Que estratégias você pode utilizar para eliminar os ruídos desse relacionamento e restabelecer a
sintonia com o alto?

Para refletir: como está seu coração, está sintonizado com o de Deus?

Tempo de orar
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Querido Deus, obrigado por nos escolher e nos tornar herdeiros do teu Reino. Somos gratos por nos amar
ainda que não sejamos merecedores da tua graça. Continua nos protegendo e nos abençoando contra as
armadilhas do inimigo. Declaramos que não somos mais cativos porque Jesus nos libertou. Obrigado por
nos escolher para fazer parte desta Grande Comissão! Amém!

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/16/11-20
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/16/14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/139/7-12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/16/15,16
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/28/18-20
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/16/18-20

