
 

   
 

 

 

Dia 16 de Outubro de 2021 
 

Líder: Essa é para você! Kriptonita Espiritual 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O coração da idolatria não é estátuas, estatuetas, altares, nem templos conto essas coisas são apenas subir produtos 
de um assunto mais profundo. A idolatria é a humanidade deixando de lado o que Deus claramente quer a fim de 
satisfazer anseios e desejos que são contrários à vontade dele. Uma visão distorcida de Deus é o subproduto dessa 
cobiça. Consequentemente, quando alguém está envolvido em idolatria, Deus se afasta e entrega essa pessoa a 
natureza de caída para fazer coisas vergonhosas a partir de seus desejos corruptos naturais prazer, gozo, e buscas 
gravitam em torno daquilo que no final irá trazer morte ao invés de alegria. 

Esse cenário não é diferente para o crente. Um cristão envolve-se em idolatria quando ele ou ela despreza o que Deus 
revelou claramente a fim de obter um forte desejo. Então, basicamente, a idolatria é desobediência consciente a 
vontade de Deus. É diferente de quando um crente cai em pecado e se arrepende. A idolatria ocorre quando um crente 
entrega-se ao pecado. Esse homem ou essa mulher elevou os seus desejos acima da vontade de Deus e construiu 
um ídolo. A idolatria é uma kriptonita espiritual. Extraído do livro: Kriptonita, por John Bevere 
 
 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Líderes livres de esgotamento: Como formar uma equipe cerne e liderar em segundo plano. Você que é líder de 

célula pode retirar o seu livro em nossa livraria (por tempo limitado!). Informações: 41 3091-4323 

One Pocket Sarau: 26/10 às 20h - Opera Concept Hall - Santa Felicidade. Inscrição: pibcuritiba.org.br/agendamento 

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  

Outubro Rosa | Saúde integral das mulheres: Nos dias 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 

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   

 
 

Quebrando o Iceberg! Influência 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Como fazer: dê aos membros da célula 30 segundos para encontrar UMA PESSOA que tenha algo em comum com 
eles. Assim que encontrarem alguém, eles devem gritar “Encontrei um!”. Aguarde até que todos tenham se 
manifestado. Feito isso, repita a brincadeira, mas suba o nível: agora eles precisarão encontrar DUAS PESSOAS (e 
assim por diante).  

Algumas sugestões de coisas em comum: 

• Encontre alguém que tenha tantos irmãos quanto você; 
• Encontre alguém cujo nome do meio comece com a mesma letra; 
• Encontre alguém cujo nome da mãe seja igual ao da sua mãe; 
• Encontre alguém que torce para o mesmo time que você; 
• Encontre alguém que tenha estudado na mesma universidade que você. 
 
 
 

https://pibcuritiba.org.br/agendamento/
https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9
https://pibcuritiba.org.br/2021/10/07/mulheres-outubro-rosa
https://www.legendarioscwb.com.br/
https://bit.ly/conf-weareone22
https://www.escolatelos.com.br/


 

   
 

 

 

 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Em seu nome | André Aquino 

Aqui como no céu | DROPS 

O Meu Querer | Paulo Cesar Baruk 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Culto Desconfigurado | Pr. Michel Piragine | Gênesis 4:1-7 

A queda desconfigurou o culto a Deus. Nossos cultos têm tecnologia de ponta, luzes e músicas cheias de 
qualidade, mas pouca unção, pregadores cheios de conhecimento mas que não demonstram paixão por 
Jesus e pela palavra. Nossos cultos estão cheios de expectadores críticos em busca de entretenimento, 
mas que não estão dispostos a prestar culto a Deus. Precisamos voltar a cultuar a Deus em nossos 
encontros, render glórias a Ele e desejar agradar somente a Ele.  

 

1) Adoração verdadeira é ter a vida derramada no altar (v. 5): Deus se agradou primeiro da pessoa e 
depois da sua oferta. Se a vida não estiver no altar de nada adianta a oferta. A vida de Caim não estava no 
altar (1 Jo. 3:12). Deus não desvincula o culto da vida (Rm. 12:1). Nossa vida deve ser um culto todos os 
dias, em todos os lugares. 

Você já se pegou praticando algum rito religioso considerando que Deus dá mais valor a isso do que 
ao seu dia a dia? Compartilhe. 

 

2) Falta de zelo (v. 4): sem temor e respeito é impossível agradar a Deus. Esse temor vem através do 
conhecimento tanto do poder quanto da santidade de Deus. Quando não sabemos quem Deus é, achamos 
que “feito é melhor que perfeito”. Porém, para Deus, tudo deve ser feito com excelência. A bíblia nos ensina 
que a falta de zelo dá origem a idolatria (Ex. 34:14). Quando colocamos coisas (bens ou prazeres) ou 
pessoas (nós mesmos ou outros) no lugar que Deus deve ocupar nas nossas vidas. Se não tivermos o 
desejo de honrar a Deus acima de tudo e de todos, cometemos o pecado de idolatria. 

Mesmo sendo cristão, você já praticou o pecado de idolatria? Como foi? 

Você acha que existe algum tipo de idolatria na sua vida ainda hoje? Compartilhe. 

Você já foi liberto da idolatria em algum aspecto? Compartilhe. 

 
 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor Deus, vê se há em nós caminhos que não te agradam e nos faz prestar culto com intenção de 

coração. Tu és digno de ser adorado e exaltado, perdoa-nos, pois muitas vezes fomos apenas expectadores 

aguardando algo, quando na verdade, nós que temos que prestar culto a Ti. Ajuda-nos, assim te pedimos, 

amém. 

https://youtu.be/bHooZ7OGN1I
https://www.youtube.com/watch?v=pt8QlDT4k_Y
https://www.youtube.com/watch?v=ocixHPZm43w
https://bible.com/bible/1608/gen.4.1-7.naa
https://bible.com/bible/1840/GEN.4.5
https://bible.com/bible/1840/1jn.3.12.NAA
https://bible.com/bible/1840/rom.12.1.NAA
https://bible.com/bible/1840/GEN.4.4
https://bible.com/bible/1840/exo.34.14.NAA

