
Objetivo do encontro:Entender que 
Para o líder:Minha oração é que Deus 
decisões. Que as instruções e recomendação da Palavra de Deus 
resposta confiante a um pai amoroso 
Aviso: Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas Básicas e 
roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem ser 
colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do
e-mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: 

1. 10 MINUTOS - QUEBRA GELO
este terá os seus olhos vendados
em pé enquanto o grupo

2. O aplicador então pegará o papel e escreverá: “Ficar em pé é 
senta e passa o papel p
voz alta. Assim que todos lerem, o aplicador, ainda sentado, pergunta ao que está vendado 
se ele está cometendo algum 
voluntário tirar a venda e assim que ele tirar dará o papel a ele.

3. A moral dessa dinâmica é mostrar que
nossos erros. Só Cristo é 

 
20 MINUTOS 

1. (105) Celebrai a Cristo - YouTube
2. Leia: Salmo 44:1-8. O que maischamou a tua atenção n
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. (105) Bem Mais Que Tudo ( Aline Barros ) letra 

INTRODUÇÃO: Paulo diz em II Tim 4:
preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido
Paulo alerta que Timóteo combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, 
por isso, naufragaram na fé. Portanto, 
confiança em Jesus. Algumas verdades nos auxiliam 

 

ASSUNTO DA SEMANA: Guarde a Fé. 

Curitiba, 04 de Dezembro2022.  
 

Entender que a fé precisa ser cultivada e zelosamente guardada
Deus se manifeste a você claramente quanto à vontade Dele e que na tomada

ue as instruções e recomendação da Palavra de Deus sejam observadas e 
 e não com as distorções de qualquer outra influência

Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas Básicas e 
roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem ser 
colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado pelo 

mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: Lembre-se da Campanha do Natal

QUEBRA GELO.Escolha um voluntário (de preferência seu 
os seus olhos vendados. Assim que os seus olhos estiverem vendados, ele seguirá 

o grupo seguirá sentado. 
O aplicador então pegará o papel e escreverá: “Ficar em pé é errado”, após isso, o aplicador 
senta e passa o papel para cada participante de forma discreta e pedindo que não leia em 
voz alta. Assim que todos lerem, o aplicador, ainda sentado, pergunta ao que está vendado 
se ele está cometendo algum erro naquele momento. Aí é a vez do apl
voluntário tirar a venda e assim que ele tirar dará o papel a ele. 
A moral dessa dinâmica é mostrar que, muitas vezes, estamos cegos e custamos a ver

Cristo é capaz de abrir nossos olhos para que andemos

YouTube 
maischamou a tua atenção nesse trechoem relação as suas decisões

agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana.
(105) Bem Mais Que Tudo ( Aline Barros ) letra - YouTube 

RESUMO DA MENSAGEM 
Guarde a Fé. Col 1:9-23 Pr Erik Saes.  

Paulo diz em II Tim 4:8 que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé
ior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos

Timóteo combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, 
Portanto, podemos afirmar: existem forças contrárias q
verdades nos auxiliam a guardar a fé. Veja Colossenses 1:9

e zelosamente guardada.  
claramente quanto à vontade Dele e que na tomada de 

sejam observadas e cumpridas como uma 
as distorções de qualquer outra influência.  

Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas Básicas e 
roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem ser 

Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado pelo 
Natal em Família da Igreja. 

(de preferência seu líder auxiliar) e 
ssim que os seus olhos estiverem vendados, ele seguirá 

”, após isso, o aplicador 
ra cada participante de forma discreta e pedindo que não leia em 

voz alta. Assim que todos lerem, o aplicador, ainda sentado, pergunta ao que está vendado 
a vez do aplicador pedir ao 

mos cegos e custamos a ver 
andemos em seus caminhos. 

s suas decisões. 
pelas bênçãos da semana. 

que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. É 
para que jamais nos desviemos. Em I Timóteo 1:18-19 

Timóteo combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, 
existem forças contrárias que tentam roubar nossa fé e 

. Veja Colossenses 1:9-23. 



 
I – O Conhecimento de Deus.Quem acha que sabe tudo, desdenha do aprendizado. Conhecer Deus e sua 
vontade protege de toda invencionice humana, de toda ideia que venha a querer se misturar com a palavra de 
Deus. Conhecer Deus e sua palavra deve ser uma busca diária e por toda vida. Cuidado com os falsos mestres, 
que não negam a importância de Cristo, mas não lhe dão a exclusividade da verdade.  
Como tem sido a sua busca pelo conhecimento de Deus por meio da leitura, estudo e meditação na SUA 
palavra? Qual é a prioridade do seu tempo com Deus na sua agenda diária? O que significa adaptar a 
palavra de Deus ao seu estilo de vida? O que justificamos diante das pressões da vida e cultura,ao invés 
de moldar-se à palavra? Como você se sente, quando, diante das oportunidades de Deus em sua 
vida,percebe que precisaescolher? Como você acha que Deus recebe isso? Você tem um testemunho para 
dar? 
 
II –Manter-se perto. Afastar-se é ficar vulnerável à influência das preocupações, dos compromissos, dos valores e 
aos poucos começa a abrir a mente e coração para influências que já não são mais compatíveis com os valores 
da palavra de Deus. Cuidado. O afastamento é gradual e às vezes imperceptível. Mantenha-se conectado. 
Busque apoio. Guarde sua fé.  
Quais situações têm-lhe arrastado para longe da presença de Deus? Quais pensamentos têm-lhe 
desanimado e enfraquecido na busca da proximidade com Deus? Do que está se aproximando quando 
está esticando a corda da presença de Deus? 
 
III – Amadurecimento Frutífero. Maturidade tem a ver com entregarmos frutos práticos e abençoando pessoas 
deixando a marca de Jesus em suas vidas. Fazer tudo de todo coração como para o Senhor é fazer as coisas do 
jeito Dele, como Ele instruiu. Isso honra a Cristo e demonstra onde está nosso verdadeiro tesouro.  
Que interesses e prioridades têm pautado suas escolhas? Quais frutos Deus têm lhe dado o privilégio de 
entregar a Ele? 

 
CONCLUSÃO.Podemos ouvir a voz de Deus através das palavras de Paulo: Guarde a fé.  
 
CHECAGEM:O que Deus falou com você hoje? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Como a sua vida pode 
dar mais glória a Deus? O que tem alimentado sua alma como parâmetro para suas escolhas?  

Fora do ambiente de igreja somos mensageiros do evangelho ou da cultura vigente. Atitudes e ações remetem à 
nossa intimidade com Deus e à fé em seus conceitos ou na influência que nos cerca. Jesus prometeu estar 
conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O desafio é não menosprezar a presença de Jesus e 
impactar nossa cultura com decisões na contra-mã oda cultura vigente. Prepare a festa de encerramento do ano 
de sua célula e aproveite para que seja um momento evangelístico onde o evangelho de Cristo seja anunciado! 

 
Orem pelos doentes da igreja e de sua célula. Orem pelos que estão diante de decisões importantes. Orem pelos 
cristãos envolvidos na guerra da Ucrânia e por nosso Brasil. Que o Senhor nos dê sabedoria na hora de tomar 
decisões, tendo sempre em vista buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Oremos pelo crescimento de 
todas as células de nossa igreja. Vigiem e orem! 

 


