
   

 

 

 

 

Dia 02 de Outubro de 2021 

 

Líder: Essa é para você! Novidade! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Com a intenção de tornar as nossas células um lugar onde as pessoas perceberão como a bíblia pode ser 
aplicada no nosso dia-a-dia, de maneira simples e significativa, a partir desse mês de Outubro teremos o 
roteiro baseado nas ministrações de sábado! Fizemos esta mudança para que a conversa entre o líder e os 
demais participantes flua livremente. Fique atento às orientações que serão postadas nesse espaço em 
primeira mão para você, e irão te ajudar a conduzir um bate-papo despretensioso mas poderoso, para a 
glória de Deus.  

“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre.” - Hebreus 13:8 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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://pibcuritiba.org.br/telos  

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 

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! Orgulho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Distribua papel e canetas para todos os participantes; peça para que sentem em círculo e em seguida dê as 
orientações: Peça que todos deixem o papel sobre a mesa ou outro apoio e segurem a caneta com a ponta 
voltada para o teto. Então, sem tirar o papel do apoio e sem mudar a posição da caneta, peça que escrevam 
a palavra “orgulho”. Ninguém vai conseguir, então peça para a pessoa que está ao seu lado para lhe 
emprestar o seu papel. Pegue o papel coloque sobre a mesa e com a sua caneta escreva a palavra 
humildade, devolva a folha ao participante e pergunte se ele prestou atenção no que você fez e consegue 
reproduzir. Então peça que ele faça o mesmo com quem está do outro lado dele no círculo e assim 
sucessivamente, até chegar em você novamente.  Então explique que a caneta com a ponta voltada para o 
teto nos representa quando estamos com orgulho, mas se olharmos para Jesus como nosso modelo de 
humildade e imitarmos as suas atitudes vamos conseguir realizar até as tarefas mais difíceis. Finalize com 
o texto: João 13:13-15. Link: https://youtu.be/0SBPR0dHL3k  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Não mais Escravos | Fernandinho  

Encontra em Mim | ONE Ministério Music 

Quando Tu entras nessa sala | One Ministério Music 

  

https://pibcuritiba.org.br/telos
https://anchor.fm/one-cast
https://bit.ly/conf-weareone22
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos2sem2021
https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9
https://youtu.be/0SBPR0dHL3k
https://www.youtube.com/watch?v=cPWuFBnsYek
https://www.youtube.com/watch?v=tkyyjJnKNIM
https://www.youtube.com/watch?v=9dphiPaGJwo


   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Roubado pelo Orgulho | Pr. Alexandre Budal | João 3:25-30 

Ao sermos orgulhosos deixamos de experimentar a comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus 
veio para nos ensinar a humildade verdadeira. Humildade é o contrário de orgulho. 

O que não é humildade: falta de recursos financeiros, falta de conhecimento ou estudos, atitude de rejeitar 
elogios ou reconhecimento, sentimento de desvalor. 

1) O orgulho rouba nossa identidade e valor: 

Saber que sou filho amado de Deus e que tenho valor pelo que Ele colocou dentro de mim (o Espírito Santo), 
deve ser o suficiente para eu não me comparar com ninguém nem querer competir, afinal somos indivíduos.  

Você já se pegou se comparando com outra pessoa? O que sentiu?  

Você já sentiu sem valor nenhum? Em que situação? 

 

2) O orgulho rouba a alegria do serviço: 

O ministério é o que menos importa quando estamos servindo a Deus, porque a grandiosidade diz respeito 
ao nome que estamos representando e não à atividade que vamos executar. 

Você já se percebeu escolhendo um ministério para servir como voluntário ao invés de orar 
perguntando a Deus a respeito? Comente. 

 

3) O orgulho rouba a certeza do propósito: 

Deus tem um propósito para cada um de nós, mas quando damos lugar ao orgulho nossa visão fica 
embaçada. Andar pelo caminho que o Senhor preparou para nós sempre nos fará glorificar a Deus e a 
sermos gratos por participar da grande comissão que anuncia as boas novas. Se você não se sente satisfeito 
cumprindo seu propósito é preciso procurar as evidências do orgulho.  

Você descobriu seu propósito? Como? 

Em algum momento você já se sentiu orgulhoso por entender qual é o seu propósito? Compartilhe. 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Durante a pandemia fomos desafiados a mudar a forma de evangelizar. Converse com sua célula e pergunte 
se eles tem 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 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Perdão Senhor porque muitas vezes somos tomados por orgulho e temos atitudes que desonram a ti e nos 

afastam da comunhão contigo. Ilumina nosso entendimento para percebemos ao menor sinal de orgulho 

para combater e assim cumprir o seu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus! Amém. 

https://bible.com/bible/129/jhn.3.25-30.NVI
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvcnetwork.yesheis.v2&hl=pt&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/yesheis/id496408404

