
 

   

 

 

 

Dia 13 de Novembro de 2021 

Líder: Essa é para você! Que ele cresça e eu diminua... melhor 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Orando João 3:30 • Meu Deus, me mostra como convém que o Senhor cresça e eu diminua. Ensina-me o segredo de 
viver uma vida totalmente dedicada ao meu Amado. E que eu seja como João Batista, que entendia o seu propósito e 
o cumpriu. 

O papel de João era preparar o caminho do Senhor, e ele pregava exatamente aquilo que Cristo seguiu pregando: 
“Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo!” Quando questionado, João respondeu com as Escrituras à 
pergunta: “Quem é você?” Ele sabia o porquê de ter nascido naquele tempo e naquela terra. 

E quando os seus discípulos vieram até ele dizendo que havia alguém, Aquele sobre quem ele testemunhava, que 
estava batizando e recebendo multidões, entendeu que era o momento dele diminuir e do Senhor crescer. Ele entendeu 
que foi instrumento de Deus para preparar o caminho; ele atraía multidões para o batismo, mas isso era temporário, 
era uma preparação para a vinda Daquele que é maior do que ele mesmo, que tem a primazia, que já existia antes 
dele. E de tudo isso João estava bem ciente. 

Ajuda-me a entender isso, meu Pai. Ajuda-me a entender o meu propósito e saber dizer: “Convém que Jesus cresça e 
eu diminua.” Em nome dele, eu oro. Amém! 
 

“Convém que ele cresça e que eu diminua.” – João 3:30 (ARA) | Extraído de: @cevangelho 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

One Experience: dia 07 de dezembro (terça-feira), vai acontecer o culto com gravação das músicas feitas pela 
Juventude One. Para agendar presença neste culto acesse: pibcuritiba.org.br/agendamento  

Culto especial de batismos: dia 20/11 nos dois cultos (17h00 ou das 19h15). Se você já terminou seu discipulado e 
deseja professar sua fé, entre em contato com a gente para agendar seu batismo. Informações: 41 99235-5696.  

We are One 2022 - Conferência de 25/02 a 01/03 de 2022, acesse e inscreva-se: bit.ly/conf-weareone22  

 

Quebrando o Iceberg! “Quanto tempo faz” 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O que você vai precisar: papel e caneta para os participantes, 1 cronômetro (para o condutor da dinâmica)   

Como fazer: O condutor da dinâmica, pede para que todos fiquem à vontade, porém, em silêncio, então orienta os 
participantes que irá fazer pequenas pausas em 3 tempos que deverão ser anotados por eles, avise que irá parar e 
ativar novamente por 3 vezes a partir do momento em que falar “Começou” Ao ligar o cronômetro, conte os tempos 
dessa maneira (1º vez = 10 segundos, 2º vez= 30 segundos e 3º vez = 1 minuto e 10 segundos) quando o condutor da 
dinâmica falar “Acabou” e desligar o cronômetro, todos deverão anotar no papel quanto tempo acham que se passou 
em cada uma das 3 pausas.  

Moral da dinâmica: Vai ser possível notar que quando o tempo é menor mais pessoas vão acertar ou se aproximar 
do tempo do cronômetro, à medida que o tempo fica maior, a concentração e o foco diminuem, fazendo com que menos 
pessoas acertem o tempo exato do cronômetro. Isso também pode ocorrer na nossa vida espiritual, porém, 
independente do tempo que as respostas de Deus levem pra chegar até nós, não devemos perder o foco e cada vez 
mais devemos permanecer firmes e vigilantes. (Salmo 22) 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ele continua sendo bom | Paulo Cesar Baruk (YouTube / Spotify) 

Santo Espírito | Laura Souguellis (YouTube / Spotify) 

Caminho No Deserto | Nívea Soares (YouTube / Spotify) 

 

https://www.instagram.com/p/CWTJC8wNUrZ/
https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9
https://pibcuritiba.org.br/agendamento/
https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9
https://api.whatsapp.com/send?phone=+554192355696
https://bit.ly/Abra-a-Porta
https://bit.ly/conf-weareone22
https://bible.com/bible/1930/psa.22.1-2.NVT
https://www.youtube.com/watch?v=LQPYaPNGa38
https://open.spotify.com/track/7E3MUQ5cduWcgng4b74vk5?si=755ce62032ac4cc1
https://www.youtube.com/watch?v=J2rTdu7vqTE
https://open.spotify.com/track/6GL7BYWdhMgce6fDWX8qVn?si=542c5ef7e6364add
https://www.youtube.com/watch?v=n3qTisl_Unk
https://open.spotify.com/track/2sKdvtNeQ3D2Lt6ZCHNNSa?si=e50b8b479b134e3b


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O silêncio de Deus | Série: Maturidade | Pr. Lucas Zub Dutra | Êxodo 24:12-18 e Êxodo 32 

A maneira como lidamos com o silêncio de Deus, revela muito da nossa intimidade com Ele. Muitas 
vezes o tempo de “deserto” traz incertezas e a vontade de resolver as coisas ao “seu modo”, o 
processo muitas vezes é difícil, pois, não queremos e não gostamos de esperar. Vamos aprender 
mais sobre o que o silêncio de Deus revela sobre nossas vidas: 

1) Revela a nossa Maturidade Espiritual: O tempo em que Moisés ficou no monte Sinai, fez com 
que o povo, impaciente, buscasse alternativas à seu jeito, não confiando, mesmo tendo várias 
histórias da presença de Deus viva entre o povo. Esse tempo de silêncio fala sobre a intimidade no 
relacionamento com Deus e também revela muito sobre nós mesmos. Confiar em Deus é saber 
que o silêncio não significa que Ele esqueceu de você, mas que Ele continua trabalhando. Não 
pegue atalhos! 

Compartilhe algum momento em sua vida em que Deus ficou em silêncio. 

 

2) Revela a condução da nossa vida (Êxodo 32.1): O povo estava no pé do monte Sinai, o que 
possibilitava que eles conseguissem ver a glória de Deus, mas mesmo assim eles estavam em 
dúvida e não sabiam o que seria de suas vidas. Neste processo podem surgir desculpas para 
justificar a falta de fé, fazendo que encontremos motivos para explicar uma escolha sem aguardar 
a resposta de Deus. (Salmos 119:105)  

Quem tem conduzido sua vida? Tem alguma área de sua vida que você tem dificuldade de 
entregar o controle para Deus? 

Que ferramentas podemos usar para ter a certeza que Deus, mesmo em silêncio, está 
conosco? 

 

3) Revela o quanto estamos apegados ao nosso passado (Êxodo 32.12): A palavra de Deus 
neste texto nos mostra que o Bezerro construído foi feito com joias que o povo trouxe do Egito 
(Êxodo 12:36), (Êxodo 11:2), o que de certa forma os remetia ao passado, pois o Egito para eles 
ainda representava uma “garantia”. Precisamos aprender a depender do Senhor e ficar em paz com 
o silêncio de Deus. Quando voltamos para o passado, voltamos para o pecado.  

Você tem dado passos de fé ou tem voltado atrás quando encontra dificuldades?  

E quando Deus fica em silêncio, como você reage? 

Que estratégias podemos usar para dar passos de fé, crendo que Deus está no controle?  
 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, que a nossa oração seja para crescermos em intimidade contigo, desenvolvendo 

maturidade espiritual. Cremos que tu estás conosco, mesmo no deserto, e que o deserto é lugar 

de cura e milagres. Sabemos que o Senhor não esquece de nós e quer nos chamar de “amigo”. 

Em nome de Jesus! Amém. 


