
Dia 19 de Novembro de 2022

Líder: Essa é para você! Transbordando.

“Ele enviou seu Espírito Santo para nos tornar santos. E eu vou lhe garantir isso, não há nada em

sua vida que seja mau, corrupto, errado, sujo que possa resistir ao Espírito. Este é um poderoso

Espírito de Deus. E Ele age livremente na vida do povo de Deus. E Ele irá te aperfeiçoar. E Ele o

tornará santo. E sem essa santidade, você não irá ver o Senhor. Sem essa santidade, você não

está nessa. Você diz, ‘você está pregando sobre obras, pastor!’ Não, eu não estou. Eu estou

pregando o poder de Deus desencadeado por aquela cruz. Estou falando de Jesus Cristo, quem

disse: ‘Vou enviar-lhe um Consolador. Vou enviá-lo para lá.’” (Tim Conway)

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). Incentive
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! Qual a sua maior esperança?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objetivo: Uma reflexão sobre qual é a esperança de cada participante.

Atividade: distribuir os papéis a todos os presentes que queiram participar. O coordenador vai fazer
apenas uma pergunta e cada um responde de acordo com aquilo que ele pensa ser a melhor resposta à
pergunta. A pergunta é: qual a sua maior esperança? É uma pergunta bem direta e a resposta é única. A
resposta deve ser sincera. Os participantes não precisam colocar seus nomes na folha, assim ninguém
saberá que tal resposta foi de tal pessoa.

Recolhem os papéis, misturam e entregam novamente aos participantes. Cada um receberá um papel que
não era o seu, mas a resposta pode ser a mesma, pode acontecer. Vão orar para que o que estiver escrito
no papel seja uma realidade na vida dessa pessoa. Depois disso o coordenador fala sobre a esperança, os
sonhos e como elas são importantes em nosso viver. Fonte: Universo Jovem Adv

Cristo: o Único Digno de Louvor!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Todos os meus dias – Gabriel Guedes

Caminho no deserto – Nívea Soares

https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/wao23
https://pibcuritiba.org.br/servir/
https://universojovemadv.blogspot.com/2010/01/dinamica-qual-sua-maior-esperanca.html
https://www.letras.mus.br/gabriel-guedes/todos-os-meus-dias/
https://www.letras.mus.br/nivea-soares/caminho-no-deserto/


O que aprendemos nesta semana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Um encontro com a esperança I Pr. Pedro Wallbach I Lucas 7:11-17 (NVI)

Observamos no texto de Lucas 7:11 ao 17, como o encontro da viúva de Naim com Jesus mudou tudo
para ela, da morte para vida, da tristeza para alegria. E assim como essa viúva, muitas vezes passamos
por situações difíceis que não conseguimos compreender, mas somente um encontro com a verdadeira
Esperança pode nos trazer coragem e renovar as forças para prosseguir com firmeza e fé. Jesus é a
esperança que precisamos encontrar e entregar a Ele cada fardo pesado. Hoje vamos estudar alguns
pontos Daquele que gera e renova a esperança em nossos corações.

1- Jesus vem ao encontro de nossa dor e nos dá promessas maiores (Lc 7:12-13): Jesus chega na
cidade de Naim no exato momento em que ia saindo o enterro, mas ao encontrar essa situação movido
por compaixão, Ele consola essa mãe que havia perdido um filho e faz uma promessa de uma forma
diferenciada (v.13).
Essa compaixão que Jesus sentiu por ela, não era simplesmente um sentimento de clemência, mas um
compartilhar dessa dor. E assim como o Senhor entendia a dor dessa mulher, Ele também vê e entende a
nossa dor, mas não só isso, como também a levou sobre Si, quando se entregou na cruz por toda a
humanidade nos trazendo a esperança da salvação e de uma nova vida.

Para compartilhar: Você tem conseguido compartilhar momentos difíceis com o Senhor?

2- O toque de Jesus traz vida às causas perdidas e restitui a esperança (Lc 7:14-17): Culturalmente,
as pessoas que tocavam um morto, se tornavam cerimonialmente impuras, por isso as pessoas que
acompanhavam o cortejo fúnebre pararam ao ver que Jesus tocou o caixão que eles carregavam (v. 14),
porém esse toque trazia a perspectiva de Jesus, de que a criança estava viva e a esperança não estava
morta, pois somente o toque de Jesus pode nos dar vida.
Para essa mãe, a esperança era seu filho, pois ele seria o responsável por ela, quando fosse um adulto e
sem ele, agora ela estava sozinha. Quando Jesus o ressuscita, Ele o restitui a sua mãe (v.15), ou seja,
devolve a esperança à ela. Da mesma forma, Jesus é a própria esperança que necessitamos.

Para compartilhar: Você já passou por alguma situação de desesperança em que sentiu a
intervenção de Jesus?

Tempo de orar
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jesus Amado, nos ensina a confiar as nossas dores e dificuldades a Ti. Muitas vezes esquecemos que o
Senhor é a verdadeira esperança e deixamos de confiar na Tua vontade, mas que tenhamos um coração
ensinável e que os nossos olhos estejam fixos em Ti, fonte de vida e esperança, Senhor soberano sobre
tudo que acontece, mesmo as coisas complicadas ou difíceis, ainda sim o Senhor está no controle e tem
nossas vidas em Tuas mãos. Que cada um de nós percebamos que estamos bem guardados em Ti e que
seja qual for a situação, ainda podemos ficar tranquilos, pois o Senhor está conosco.

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/7/11-17
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/7/12-13
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/7/14-17

