
ASSUNTO DA SEMANA: Comportamentos tóxicos. Como vencer os pecados recorrentes? 

Curitiba, 19 de Setembro de 2021. 

Objetivo do encontro: O objetivo desta mensagem é acabar com todo bloqueio, toda a barreira, tudo 
aquilo que nos impede de termos uma comunhão plena com o Senhor, para que o espírito de Deus flua 
com liberdade entre nós. 
Para o líder: Esse é um bom momento para incentivar a célula a entender que a verdade é muito mais 

que celebrações que tocam nossas emoções.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Objetivo: reconhecer as bênçãos de Deus. 
Material: nenhum 
Como fazer: cada pessoa fala três coisas que recebeu durante a semana (uma visita, uma tarefa, 
uma promoção, um presente, uma mensagem, etc). Após todos contarem o que receberam, mostre 

como todas elas são bênçãos de Deus no nosso dia a dia e devemos ser gratos por elas também.  
 

 
 

20 MINUTOS 

1. David Quinlan - Abra os Olhos do Meu Coração (COM LETRA) - YouTube 

2. Leia: Salmo 119:153-160 

3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por quê 

4. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação. 

5. FERNANDINHO E ALINE BARROS - RENDIDO ESTOU LETRA - YouTube 

  

6. RESUMO DA MENSAGEM – Comportamentos Tóxicos (Êxodo 32:21-24)  
Pastor Michel Piragine 

 

Introdução: Comportamentos nocivos que impedem de vivermos em santidade. O que nos faz 

pecar? Por que existem pecados que frequentemente reaparecem em nossas vidas? Muitas 

vezes perdemos a noção de quão sério é viver em pecado. Estamos tratando câncer com band-

aids. 

Como vencer os pecados recorrentes? 

I. Medidor de Culpas Quebrado. O primeiro comportamento tóxico tem a ver com a maneira como 

lidamos com a culpa, a prática da transferência, transferir a culpa para algo ou alguém, ao invés 

de ter uma postura responsável diante do pecado. Colocar a culpa no outro é uma atitude 

imatura. Enquanto não tivermos uma atitude responsável o pecado vai continuar a nos dominar. 

https://www.youtube.com/watch?v=tiQnaYYV64U
https://www.youtube.com/watch?v=vyjwRxfBU4I


A Bíblia nos ensina a confissão em três níveis: Deus – 1 João 1.8-10; Sacerdote/ liderança 

espiritual – Lv. 18; Igreja/ Uns aos outros - Tiago 5:16 

Quais as ideias erradas, comportamentos tóxicos que estamos aceitando mesmo sendo 
seguidores de Jesus? A mídia tem influência na formação de bezerros em nossa vida? Cite 
exemplos práticos.  
Como podemos buscar em Deus o discernimento entre verdade e mentira? Conte uma experiência.  
 

II. Bezerros escondidos dentro de nós. O segundo comportamento tóxico são desejos 
inconvenientes que alimentamos dentro de nós. São os bezerros de ouro que escondemos em 
nossa mente! Na verdade, aquele bezerro já eram uma realidade dentro da mente e coração de 
Arão. Eles só tomaram forma diante de uma oportunidade. É muito importante na luta contra o 
pecado entendermos como ele toma forma em nós, o processo pelo qual ele se torna uma 
realidade em nossas vidas. Como eu me liberto deste comportamento tóxico? Levando meus 
pensamentos cativos a Jesus – 2 Coríntios 10:5; Encher a mente com as coisas do alto – 
Colossenses 3:1-3;  
Como os bezerros escondidos se manifestam e podem ser alimentados no seu interior? Conte 
como você pode agir para evitá-los.   
Compartilhe uma experiência em que você agiu corajosamente enfrentando comportamentos 
tóxicos e destruindo bezerros. 
 

Conclusão.  

Deixar Jesus consertar o medidor das culpas na sua vida, e de forma responsável encarar o 

pecado de frente, parar de alimentar desejos inconvenientes e, com a ajuda de Cristo, destruir 

bezerros de ouro dentro de você. 

 

CHECAGEM: Que atitude tomaria agora depois de ter estudado essa mensagem? O que está te 

impedindo de conhecer a verdade? O que está tomando o lugar do tempo de Deus nos teus 

estudos e na tua alma? Que detalhes você tem ignorado nesse processo de aprendizado? 

15 MINUTOS  

Queremos te desafiar a apresentar o evangelho demonstrando a graça na prática sem 
flexibilizar os valores do Reino e ensinando a verdade. Acreditamos na soberania do Espírito 
Santo e ao falarmos em nome de Deus não temos o direito de “flexibilizar” Sua verdade. Ao 
acessar às redes sociais, lembre-se também de ali identificar seus comportamentos tóxicos. 
Mais importante que postar anedotas, ou polarização de divergências, até mesmo imagens e 
mensagens perniciosas, é apresentar a mensagem do evangelho.  

  

10 MINUTOS 

Orem para que toda mentira que nos prende ao mal deste mundo seja anulada e que sejamos 
livres para a verdade e vivermos de forma correta e sábia em nome de Jesus. Orem pelos 
seus filhos. Que saibam que são abençoados. Que milagres do Senhor aconteçam e que 
sejam cheios do Espírito Santo. Orem pelos enfermos e os profissionais de saúde da igreja. 
Orem pelo crescimento de sua célula mesmo em tempo de pandemia. Orem para que o 
Senhor conforte o coração da família Piragine.   



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/

