
 

   

 

 

 

Dia 03 de Dezembro de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Servir a Deus não é obrigação, é privilégio! 
 
Último mês do ano e alguns já estão cansados e sobrecarregados. O Senhor, em sua palavra, nos ensina a 

ir até ele quem está se sentindo assim (Mateus 11:28), pois tão somente nele encontraremos descanso e 

paz diante das tribulações. Líder, que privilégio ter você servindo a Deus com o seu tempo, amor, cuidado, 

pastoreando vidas. Tenho certeza de que, enquanto servia, você pôde ser ricamente edificado e abençoado. 

A equipe de roteiristas do Ministério One deseja que você aproveite bem esse tempo de pausa com os seus 

amados e possa recarregar todo o seu ânimo e força para 2023! 

 

Aviso: Este é o penúltimo roteiro do ano.  

 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
We Are One 2023: 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! Dinâmica sobre gratidão!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu 
amor leal e de noite a tua fidelidade. Salmos 92:1-2. 
 
Este é um tempo de testemunhos breves, conte-nos o que ocorreu em 2022 que te fez ser muito grato a 
Deus? 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bondade de Deus – Isaias Saad 
Digno de tudo – Fernanda Ferro   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/11/28
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/wao23
https://pibcuritiba.org.br/servir/
https://www.youtube.com/watch?v=mZ9yZYo9Mmk
https://www.youtube.com/watch?v=YDY6XASEpcE


 

   

 

 

 

 
O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Série: A esperança tem um nome I Pr Erik Saes I Lucas 2: 25-35 (NVI) 
 
Estamos no último mês do ano onde celebramos o Natal. Neste tempo, falamos de esperança. Para 
entendermos este assunto vamos olhar para a vida de Simeão. A bíblia fala pouco sobre esse homem, mas 
o que foi escrito, fala muito bem. Como lemos, ele era alguém que “esperava ansiosamente” pela 
restauração de Israel. Hoje, vamos refletir através de três perguntas sobre a nossa esperança. 
 
1- O que nós esperamos? Simeão tinha uma promessa que um dia encontraria o Rei da glória. O espírito 
Santo toca em seu coração no dia que encontrou Jesus ainda bebê. Ele compreendeu que aquele era o 
salvador de todos os povos, ele vislumbrava quem Ele realmente é! - “meus olhos viram a tua salvação”. 
Veja o caso da mulher Samaritana. Ela compreendeu que precisava de Cristo. Quando o encontramos, 
temos esperança.  
 
Para refletir: onde você tem depositado a sua fé? O que você mais almeja na vida? 
 
2- Quem é Jesus para você? Um bebê em uma manjedoura, alguém que morreu numa cruz, ... enfim, 
diante Dele podemos ter duas reações: entender que Ele é o Senhor ou apenas um personagem bíblico. 
Muitos vão rejeitar a mensagem do Salvador. Infelizmente, a mensagem de arrependimento não toca todos 
da mesma forma. Essa pergunta serve de uma reflexão diária, pois revela como está a nossa caminhada 
cristã. 
 
Se você pudesse citar UMA palavra par definir JESUS, qual seria? 
 
3- Como viveremos depois disso? Depois que olhamos para Jesus, entendendo que Ele é o Salvador, 
nosso grandioso presente, que traz salvação, esperança e uma nova história. Diante Dele, não tem como 
viver de forma neutra. Se porventura, você passou a frequentar a igreja como um hábito, um costume, 
lembre-se, de que Ele é o teu seu salvador. Ele deseja que você viva o Seus sonhos e seja bênção por onde 
passar. A mensagem do Natal fala de um Deus que te amou. E você, o ama? 
 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, agradecemos por toda ajuda e cuidado sobre nós, tu és digno de ser glorificado em todo tempo. O 

teu amor demonstrado na cruz e de tantas outras maneiras nos constrange. Revela, Pai, tudo aquilo que 

tem tomado o teu lugar em nossas vidas. Que possamos ser servos irrepreensíveis, em nome de Jesus.  

Amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/2/25-35

