
   

 

 

   
 

Dia 19 de setembro de 2021 
 

Líder: Essa é para você! A escravidão aos hábitos arraigados 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estamos acostumados a pensar no pecado como atos individuais de desobediência a Deus. Isso é verdade até certo ponto, 
mas as escrituras vão muito além. Em Romanos, o apóstolo Paulo frequentemente se refere ao pecado como uma 
condição que aflige a raça humana (por exemplo, Romanos 3:9-18). A condição pecaminosa abre caminho por entre os 
“membros do corpo”, ou seja, hábitos que se arraigarão à nossa vida (Romanos 7:5-7). E não há escravidão que se 
compare à escravidão dos hábitos pecaminosos arraigados. O método habitual que utilizamos para lidar com o pecado 
arraigado é lançando um ataque frontal. Confiamos na força de vontade e na determinação que possuímos. Qualquer que 
seja o nosso problema – raiva, medo, amargura, glutonaria, orgulho, lascívia, vícios – determinamo-nos a nunca mais 
cometer o erro novamente. Oramos por isso, lutamos contra isso e aplicamos nossa vontade nisso. A luta, porém, é 
inteiramente vã, e nos descobrimos outra vez em falência moral ou, pior ainda, tão orgulhosos de nossa justiça externa que 
“sepulcro caiado” seria uma descrição branda de nossa condição. “Enquanto acharmos que podemos salvar a nós mesmos 
com a força de vontade, só faremos a maldade dentro de nós ficar ainda mais forte” – Heini Arnold. A Bíblia diz em Efésios 
2.8-9: “Pois vocês são salvos pela graça...” Trecho extraído e adaptado do livro Celebração da Disciplina, Richard Foster. 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Seja um Voluntário do Parolin: Preencha o link: https://bit.ly/servir_parolin.  

Escola de Oração: em Outubro! Um convite para algo novo. Mais informações pelo site https://abre.ai/eo21 ou Instagram 

@escoladeoracaopib. 

Missionar 2021 - Como nunca antes: Tá chegando! Não perca tempo, se inscreve agora! Mais informações pelo site: 

www.missionar.com.br ou pelo Instagram @missoespibcuritiba. 

CAMPANHA 21 DIAS DE ORAÇÃO POR MISSÕES! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEMANA 3 - MISSÕES NO BRASIL: nesta terceira semana da nossa campanha de 21 dias, o motivo macro de 

oração é pela Missão e a Igreja Local. Esteja intercedendo diariamente com sua célula por estes 7 pedidos: 

DIA MISSIONÁRIO PEDIDO 

1 
Acacio Bernardes de Faria 

(Congregação Betel/ Campo Largo) 

Oração é para levar almas aos pés de Jesus, trabalhar na prevenção 
das crianças e adolescentes ao não uso de drogas e o fortalecimento e 

crescimento da igreja. 

2 
Airton 

(Barra das Ordenanças) 

Oração pela construção do novo templo, Roma Gura (Congregação 
Parolin), conversão da minha família. 

3 
Edson Vitor Vilas Boas 

(Igreja batista de Osternack) 
Oração pela compra de sua casa própria. 

4 
Eduardo Yuske Oku 

(Congregação Piraquara) 

Pela saúde da esposa Marcilene, devido ao tratamento de câncer de 
mama. 

5 
Felipe Wegbecher 

(Congregação Colombo) 

Desenvolver novos projetos que alcancem a comunidade, atendendo 
suas necessidades e influenciando com Amor. 

6 
Miguel Perez 

(Congregação da Paz - Contenda/PR) 

Sonho com uma Igreja relevante para a comunidade, fortalecida num 
movimento de compaixão e graça. 

7 
Neidivaldo Dias da Silva 

(Batista Pompéia - Tatuquara) 

Nosso desafio continua sendo alcançar a Vila, o Bairro, a cidade, com a 
plantação de novas igrejas com visão missionária, o que certamente 

ocorrerá pela graça de Deus. 

https://bit.ly/servir_parolin
https://abre.ai/eo21
https://www.instagram.com/escoladeoracaopib/
http://www.missionar.com.br/
https://www.instagram.com/missoespibcuritiba


   

 

 

   
 

Quebrando o Iceberg! Missões Internacionais 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dinâmica: convidar o grupo a anotar numa folha, qual o principal motivo que os impede de evangelizar (ou 
evangelizar mais do que já fazem). Temas como preguiça, timidez, sentimento de incapacidade, desinteresse, falta 
de tempo e outras surgirão. Após todos escreverem, convide-os a amassar a folha bem amassada, formando uma 
bola que deve ser jogada no chão, formando uma pilha (caso estejam em grupo presencial). Em seguida apresente 
uma vassoura, e cada um dos participantes deverá varrer um pouco, até que o lixo esteja fora da sala. O líder poderá 
convidar cada um a expor o motivo, ou os motivos, que o impedem de se dedicar mais ao trabalho evangelístico, e 
propor um debate, fundamentado na Bíblia, sobre o tema. (Caso a célula seja online, cada um pode varrer seu 
papel). Refletir: 1 Co 9:19-25. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Leonardo Gonçalves - Acredito                                     Davi Sacer - Deus de Promessas 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comportamentos tóxicos – Como vencer pecados recorrentes? | Pr. Michel Piragine | Êxodo 32: 21-24 

O texto lido narra o momento que Moisés desce da montanha e pergunta algo como: “O que te fez pecar deste jeito?” 
para Arão, seu irmão. Hoje falaremos um pouco sobre como comportamentos nocivos nos impedem de viver uma 
vida em santidade agradável a Deus. Aos poucos estamos perdendo a noção de quão prejudicial é viver uma vida 
com pecados recorrentes que causam: doenças/enfermidades (1Co 11:28-30), comunhão com Deus interrompida (Sl. 
66:18, Is. 59:1-2), perdemos autoridade Espiritual e a sensibilidade e o discernimento espiritual. 

1) Medidor de culpas quebrado (v. 22): O primeiro comportamento tóxico tem a ver como lidamos com os nossos 
erros. Quando Arão foi confrontado, lançou a culpa nos outros, mas foi ele quem fez o bezerro de ouro. Desde a 
criação vemos esse tipo de comportamento. Eva culpou a serpente, Adão culpou Eva. Estamos sempre em busca de 
culpados e vilões em nossa história, vivemos ocupados enxergando o outro como culpado e pouco interessados em 
nos enxergamos como pessoas que precisam mudar de comportamento. 

Tem pecados recorrentes em sua vida? O que você tem feito para vencê-los? 

Como vencer esses pecados? A bíblia nos orienta (1 Jo. 1.8-10, Lv. 18, Tg. 5:16) a confessá-los.  

Você tem o hábito de confessar seus pecados diariamente? Há alguém que você procura na igreja para 
ajudá-lo(a)? 

2) Bezerros escondidos dentro de nós (v. 24): O segundo comportamento tóxico são os desejos incontroláveis que 
temos alimentado. São os bezerros de ouro que escondemos em nossa mente. Mas, como vencer esse tipo de 
comportamento? Levando cativo a Jesus para ser liberto (2Co. 10:5) e enchendo a nossa mente com as coisas do 
alto (Cl. 3:1-3). 

O que significa encher a nossa mente com as coisas do alto? 

Você deseja ter uma vida agradável a Deus? Que pecados tem te impedido de ir além no relacionamento com 
o Pai? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Amado Deus, como precisamos de Ti para vencer a luta contra o pecado. É tão simples e fácil viver uma vida 

pecaminosa, ajuda-nos a sermos bênção do Senhor por onde passarmos e nos revela tudo aquilo que tem ocupado 

de forma indesejável nossas mentes. Perdoa-nos por agirmos de forma irresponsável diante dos pecados. Em nome 

de Cristo, amém! 

https://www.youtube.com/watch?v=t9dz882vNB8
https://www.youtube.com/watch?v=03QIkzzom1s
https://bible.com/bible/1840/EXO.32.21-24
https://bible.com/bible/1840/1CO.11.28-30
https://bible.com/bible/1840/PSA.66.18
https://bible.com/bible/1840/PSA.66.18
https://bible.com/bible/1840/ISA.59.1-2
https://bible.com/bible/1840/EXO.32.22
https://bible.com/bible/1840/1JN.1.8-10
https://bible.com/pt/bible/1840/LEV.18.NAA
https://bible.com/bible/1840/JAS.5.16
https://bible.com/bible/1840/EXO.32.24
https://bible.com/bible/1840/2CO.10.5
https://bible.com/bible/1840/COL.3.1-3


   

 

 

   
 

 

CAMPANHA 21 DIAS DE ORAÇÃO POR MISSÕES 
SEMANA 3 - MISSÕES LOCAIS 

Nesta terceira semana da nossa campanha de 21 dias, o motivo macro de oração é pela Missão e a Igreja Local. 

Esteja intercedendo diariamente com sua célula por estes 7 pedidos: DIA 1 - Acacio Bernardes de Faria (Congregação 

Betel/ Campo Largo): na área de evangelismo, seu pedido de oração é levar almas aos pés de Jesus, trabalhar na 

prevenção das crianças e adolescentes ao não uso de drogas e o fortalecimento e crescimento da igreja. DIA 2 - 

Airton (Barra das Ordenanças): pede oração pela construção do novo templo./ Roma Gura (Congregação Parolin): 

conversão da minha família. DIA 3 - Edson Vitor Vilas Boas (Igreja batista de Osternack): pede oração pela compra de 

sua casa própria. DIA 4 - Eduardo Yuske Oku (Congregação Piraquara): saúde da esposa Marcilene devido ao 

tratamento de câncer de mama. DIA 5 - Felipe Wegbecher (Congregação Colombo): desenvolver novos projetos que 

alcancem a comunidade, atendendo suas necessidades e influenciando com Amor. DIA 6 - Miguel Perez 

(Congregação da Paz - Contenda/PR): sonho com uma Igreja relevante para a comunidade, fortalecida num 

movimento de compaixão e graça. DIA 7 - Neidivaldo Dias da Silva (Batista Pompéia - Tatuquara): nosso desafio 

continua sendo alcançar a Vila, o Bairro, a cidade, com a plantação de novas igrejas com visão missionária, o que, 

certamente ocorrerá pela graça de Deus. 

https://pibcuritiba.org.br/missoes-e-evangelismo/missionar/ 

 

https://pibcuritiba.org.br/missoes-e-evangelismo/missionar/

