
   
 

   
 

Dia 29 de agosto de 2021 

Líder: Essa é para você! Bem-sucedidos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O conceito sobre o que é uma pessoa feliz, ou bem-sucedida, pode alterar completamente nossas decisões. 
Se, por exemplo, nosso conceito de felicidade está ligado a finanças, faremos escolhas que nos possibilitem 
ter mais dinheiro. Muitos cristãos ainda não permitiram que Deus redefinisse o significado de sucesso. Ainda 
continuam com definições mundanas de felicidade e, por isso, continuam desejando ser iguais a ícones 
deste mundo. Pare e pense por um minuto: quem é seu maior ícone de sucesso? A quem você deseja ser 
igual?  

Certo dia, Jesus subiu a um monte e começou a ensinar seus discípulos. Seu primeiro objetivo nesse sermão 
foi redefinir o que significava sucesso no entendimento de seus seguidores. O Mestre listou, então, oito 
características de uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus, as chamadas bem-aventuranças. Usando 
liberdade poética, sugiro reescrever assim tais características: “Bem-sucedidos os que são dependentes de 
Deus, os chorosos, os bonitos no interior, os íntegros, os amorosos, os puros de coração, os agentes da 
paz, os perseguidos” (ver Mt 5.1-12).  

Peço a Deus que você seja uma pessoa bem-sucedida, assim como foi o nosso Salvador, Jesus Cristo. 

Adaptado de Douglas Gonçalves, JesusCopy: A revolução das cópias de Jesus (Mundo Cristão, 2016). 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ore pelos nossos pastores! nossa igreja está de luto pela perda da Tia Cleusa na última semana. Que 
através das nossas orações, o consolo do Espírito Santo tome conta do coração dos nossos pastores 
Paschoal, Michel e toda sua família. Ore também pela recuperação do Pr. Paulo Davi. Todos os dias, as 
22h, via zoom. Acesse o link https://bit.ly/oreporprpaulodavi e ore conosco!  

Escola de Oração 2021: Você sabe como orar? Nós também não, e queremos aprender JUNTOS! Corre e 
faça já sua inscrição! Vagas limitadas. https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/escoladeoracao21  

Voluntários Ministério Infantil: Ainda precisamos de voluntários para todas as faixas etárias do Ministério 
Infantil. Interessados fazer contato com o Vanderlei: 41 99237-1616. 

Campanha 21 dias de Oração por Missões: Entendemos que Deus tem nos levantado para interceder, 
como corpo, por toda a Missão espalhada pela face da Terra. Serão 21 dias contínuos e ininterruptos de 
oração por causas missionárias específicas. Os 21 dias serão divididos em 3 macros motivos de oração. 
Cada motivo macro de oração terá 7 pedidos específicos de oração para cada dia da semana. Prepare sua 
célula para juntos, começarem a viver essa experiência de intercessão por missões! De 04 a 26 de setembro. 

Quebrando o Iceberg! Sonhos promissores 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: papel e caneta para todos os participantes. | Inicie pedindo que escrevam um sonho (pode ser 
pessoal ou individual, espiritual ou coletivo). Ao finalizarem, explique que no último domingo fomos 
inspirados a sonhar como José, mas para que nosso sonho seja reconhecido como um “Sonho de Deus”, 
precisa passar por estas peneiras: 1) Seu sonho vai tornar você alguém melhor, vai te fazer evoluir emocional 
e espiritualmente, ou vai produzir em você vaidade e arrogância? 2) Seu sonho agrega valor à sua família, 
vai aproximar todos da sua casa, fazê-los crescer junto com você, ou para conquistá-lo você vai se afastar 
e prejudicar o seu relacionamento familiar? 3) Seu sonho vai abençoar e inspirar a vida das pessoas que 
convivem com você, ou vai fazê-las ter raiva e inveja de você? 4) O nome de Deus será reconhecido quando 
você finalmente alcançar o seu sonho? Peça que anotem os tópicos e depois reflitam a respeito do sonho 
que escreveram em casa, façam uma oração e entreguem a Deus seus sonhos. | Também explique não 
existe nenhum mal em desejar coisas materiais ou individuais para si, Deus se agrada de satisfazer os 
desejos do nosso coração, mas nossos sonhos devem atender os critérios que foram anotados. 

https://bit.ly/oreporprpaulodavi
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/escoladeoracao21
https://api.whatsapp.com/send?phone=41992371616


   
 

   
 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Teu Fluir – One Flow Worship 
O Meu Querer – Paulo César Baruk 
Rei Que Merece Louvor – One Ministério Music 
 

O que aprendemos nesta semana? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Vencendo na adversidade | Pr. Nivaldo Nassif | Gênesis 37:1-11 

No texto que lemos, José teve sonhos proféticos de Deus. Tudo o que aconteceu depois contribuiu para que 
ele desistisse de seu sonho, mas ele tinha marcas de sucesso em sua vida: 

1) O sonho nos aponta um destino (Gn 45:7): quando temos um sonho que não é apenas para saciar o 
nosso desejo, Deus deixará marcas de sua presença e poder em nossa vida. O sonho bom não é aquele 
que tem o “ter” como objetivo, mas o “ser”. 

Você tem ou conhece alguém que tem um sonho com a característica de beneficiar ou edificar a 
outros? 

Por que Deus permite ou nos inspira a sonhar com realizações que atinjam a outros? Qual o 
propósito disso? 

2) Fazer tudo com excelência (Gn 39:4 e 23): os dois patrões de José foram cativados pelo seu trabalho. 
Mesmo sendo escravizado José não agia como tal. Fazer o básico não leva ninguém a lugar nenhum. O 
que chama a atenção das pessoas é a postura de integridade que revela o temor do Senhor. Andar na 
contramão da cultura de trabalho nos dará destaque. 

Por que uma atitude de excelência no trabalho pode despertar o olhar e a admiração de outros? 

Qual o ensinamento que podemos tirar desse exemplo? 

3) Perdão (Gn 45:15): o perdão alivia o nosso coração e nos ajuda a ressignificar o mal que nos fizeram. O 
Senhor nunca perde o controle, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Nem mesmo o mal que 
Judas articulou contra Jesus estava fora do propósito de Deus. Sem perdão é impossível ser feliz. Felicidade 
não é o resultado de uma vida de sucesso, mas a base da vida de quem alcança sucesso. 

Perdoar não e algo fácil. Você tem alguma experiência de perdão onde recebeu como presente de 
Deus um novo olhar para ressignificar o mal que sofreu? Compartilhe. 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Durante a pandemia, fomos desafiados a mudar a forma de evangelizar. Converse com sua célula e 
pergunte se eles têm usado o recurso digital para evangelizar e incentive-os a fazer isto pelo menos uma 
vez por semana. Conheça o aplicativo yes He is. [ Android | iOS ] 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, muito obrigado por nos ensinar como sonhar e até nos prevenir a respeito dos sonhos que nos afastam 
de ti, pois apenas alimentam os desejos da nossa humanidade e não os projetos do céu. Justamente por 
isso, tais sonhos nos fazem esquecer do Senhor e da sua vontade que é perfeita, agradável e protege 
nossos corações. Por favor, Papai, coloca em nós os teus sonhos, em nome de Jesus. Amém. 

https://youtu.be/Y80mUwArgjQ?t=2536
https://www.youtube.com/watch?v=QJNLxZikEj0
https://www.youtube.com/watch?v=7on86v851Qw
https://bible.com/bible/129/GEN.37.1-11
https://bible.com/bible/129/GEN.45.7
https://bible.com/bible/129/GEN.39.4
https://bible.com/bible/129/GEN.39.23
https://bible.com/bible/129/GEN.45.15
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvcnetwork.yesheis.v2&hl=pt&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/yesheis/id496408404

