
 

   
 

 

 

Dia 09 de Outubro de 2021 

Líder: Essa é para você! Sua célula mais dinâmica! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Líder, neste roteiro o tema abordado tem muitos tópicos, fique à vontade para escolher quais deles se encaixam ao 
perfil dos integrantes da sua célula. Lembre-se que você não precisa repregar a mensagem do culto, e sim trazer uma 
abordagem prática para a vida dos participantes. Seja apenas um facilitador para levar as pessoas a entender e 
compartilhar o agir de Deus em suas vidas. Esteja preparado para que o Espírito Santo lhe mostre o coração de seus 
liderados e você possa conduzi-los ao processo de cura. 

“Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vocês, 
em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho, 
desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o 
Dia de Cristo Jesus.”  - Filipenses 1:3-6 
 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Outubro Rosa | Saúde integral das mulheres: Nos dias 05, 19 e 26 de outubro teremos encontros com médicas, 

psicólogas e rodas de conversa online e presencial na sala 201 da PIB Curitiba. Saiba mais em: 

https://pibcuritiba.org.br/2021/10/07/mulheres-outubro-rosa  

Legendários: REC 274 - Track Transformação. Dia 29/10 à 01/11/2021. Saiba mais em: legendarioscwb.com.br 

Onecast: O podcast do ONE. Seja ONE onde você estiver. Episódios disponíveis: https://anchor.fm/one-cast.  

Conferência We Are One 2022: Se prepare! De 25/02/2022 à 01/03/2022. Inscrições: bit.ly/conf-weareone22 

Télos Integral: Se você quer dedicar sua vida para missões? Busque o Télos e saiba como atuar nos campos 

missionários. As inscrições estão abertas; para mais informações, acesse: https://www.escolatelos.com.br   

Curso de Noivos: De 21/11 à 12/12/2021. Informações: https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos2sem2021  

One Day: Reúna sua célula e venha passar o dia em comunhão. Será no dia 07/11 na chácara da PIB. Reserve sua 
presença, vagas limitadas! Mais informações: https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9  
 

Quebrando o Iceberg! Influência 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: um tecido para vendar o olho de um voluntário e uma folha com a frase: "Sente-se. Ficar em pé é pecado". 
Dinâmica: deixe a folha guardada e peça por um voluntário para vendar os olhos. Depois de venda-lo, leve-o até a sua 
cadeira para ele se sentar. Inicie a dinâmica pedindo para que todos fiquem de pé. Então pegue a folha com a instrução 
e mostre para os participantes. Todos irão se sentar e o voluntário que está vendado, muito provavelmente irá se sentar 
também, por intuição. Caso isso não aconteça siga a segunda orientação. 1) Se o voluntário sentar: pergunte a ele 
por que se sentou e ouça sua explicação, mas insista com ele se recebeu alguma orientação para sentar. MORAL DA 
DINÂMICA: peça ao voluntário que retire a venda e pergunte para 1 ou 2 participantes se eles receberam orientação 
para se sentar. Então explique que, por estar vendado o participante que não teve acesso a orientação agiu por conta 
própria. Finalize dizendo que somente a palavra de Deus pode nos proteger e orientar sobre o pecado, se não 
conhecemos o que Deus deixou para nos proteger do mal corremos o risco de errar. 2) Se o voluntário não se sentar: 
espere por 1 ou 2 minutos e pergunte para ele o que acha que está acontecendo e ouça sua explicação. Siga as 
mesmas instruções sobre a MORAL DA DINÂMICA e enfatize que mesmo não se sentando o voluntário tomou uma 
decisão por intuição e não por ter sido orientado. Link: https://youtu.be/nU8Do5wSJZI  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ao meu pai | One Ministério Music 

Eu Vou Construir | Elesdois | Dunamis Farm 

Vem, Espírito Santo! | Luiz Lima Sobrinho | ONE Ministério Music 

https://bible.com/bible/1840/PHP.1.3-6
https://pibcuritiba.org.br/2021/10/07/mulheres-outubro-rosa
https://www.legendarioscwb.com.br/
https://anchor.fm/one-cast
https://bit.ly/conf-weareone22
https://www.escolatelos.com.br/
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos2sem2021
https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9
https://youtu.be/nU8Do5wSJZI
https://www.youtube.com/watch?v=haBsSx7El_U
https://www.youtube.com/watch?v=p0-icGD0r2w
https://www.youtube.com/watch?v=VpedGUg5nAc


 

   
 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Família Desconfigurada | Pr. Michel Piragine | Gênesis 4:1-7 

A queda do homem no jardim desconfigurou sua relação do homem com Deus e isso se estende para as 
famílias. Quando menosprezamos pequenos pecados ou subestimamos o poder do inimigo, abrindo portas 
ou brechas que são capazes de destruir nossos lares. Hoje vamos estudar e aprender a identificar essas 
situações. 

1) As relações familiares (v. 7): é um alerta de Deus para que a serpente (Gn. 3:15) não exerça controle 
sobre a família (Jo. 8:44); e Jesus também vai falar como podemos vencer as ameaças (Jo. 8:32). 

2) Expectativas frustradas (v. 5): assim como Caim, a maioria de nós não consegue lidar com frustrações. 

Você já frustrou a expectativa de pessoas significativas (pai, mãe, filhos, amigos)? Como foi? 

3) Criar vilões (v. 6): quando achamos de que devemos ser super-heróis, que não podemos falhar, estamos 
criando vilões internos. Lembre-se: sua luta não é contra carne! (Ef. 6:10-20) 

Qual é o seu vilão? Contra quem você tem lutado?  

4) Sentimentos perigosos que alimentamos (v. 6): crescemos sem saber identificar e dar nomes ao que 
sentimos e controlar os nossos impulsos. Cuidado com os sentimentos nocivos que você alimenta; eles são 
perigosos e vão acabar te envenenando. Foi o que aconteceu com Caim. 

Você tem alguém mais maduro na fé que te auxilia nos momentos difíceis? Compartilhe. 

5) Matou o seu irmão (v. 8): Caim matou seu irmão primeiro em seu coração; ele planejou como e onde 
fazer. Tiago nos explica como o pecado é formado dentro de nós (Tg. 1:14-15). Muitas decisões erradas 
que tomamos estão relacionadas com sentimento de rejeição, ou até mesmo com algum tipo de rebeldia no 
intuito de revidar algo que foi feito contra nós. 

6) Mentir para Deus (v. 9): Deus deseja corrigir e perdoar Caim, mas ele mente para Deus, se vitimiza e se 
rebela, iniciando uma geração que se propagou até os dias de hoje. 

7) Vitimização (v. 13): apesar da graça de Deus, Caim não concorda com o castigo e se vitimiza. 

8) Não valorizar a graça em detrimento da consequência (v. 15): Caim não entende que a marca que 
Deus coloca nele é uma proteção, ele se revolta com Deus e “se retira da presença do Senhor”. 

Deus deixa marcas em nossas vidas quando tomamos decisões erradas. Você se recorda de alguma? 
Compatilhe. 

Você já se revoltou com Deus e desejou fugir da sua presença? Compartilhe. 

9) Tentar construir uma família longe de Deus (vv. 16-17): Caim se afasta de Deus e, longe da presença 
do Senhor forma uma família sem o temor do Senhor e dá origem a uma sociedade desconfigurada.  

O que você entende que é necessário para andar com Deus? 
 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, nós queremos entregar a nossa família a ti Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza em 

toda a verdade exposta na tua palavra, para que possamos conduzir as pessoas a quem amamos para te 

conhecerem e te adorarem. Que sejamos instrumento de cura nas tuas mãos para os nossos queridos. Usa 

nossas vidas para a verdade alcance a nossa casa. Oramos em teu nome, santo e poderoso! Amém. 
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https://bible.com/bible/1840/GEN.4.6
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