
 

   

 

 

 

Dia 20 de Novembro de 2021 

Líder: Essa é para você! Relacionamento à prova de adultério... 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ninguém entra num casamento planejando cometer adultério. Apesar de os votos serem intimidadores, a noiva e o 
noivo fazem seu melhor para entregar tudo de si às suas promessas de aliança. Então, porque tantos casamentos 
dão errado, alguns inclusive devido ao adultério? As respostas são complexas, mas no fundo de tudo isso há uma 
falha em permanecer vigilantes contra essas forças que destroem a conexão.  

O seu relacionamento com Deus é a sua vida - literalmente. Não há vida fora de Deus. Porém, o mundo busca nos 
seduzir a cometer adultério contra Deus. A melhor forma de permanecer vigilantes é buscando a Deus 
completamente.  

O que você pode fazer a fim de garantir que está dando o seu tudo a Deus? Como está o seu horário? Você protege 
o seu tempo com Deus? Você separa um tempo para ler a palavra, orar e jejuar? Você procura oportunidades de 
servir à Deus na sua igreja, no seu trabalho ou na sua comunidade? Você trabalha no seu emprego de forma que é 
uma adoração a Deus? Determine a maneira como deseja tornar o seu relacionamento com Deus à prova de 
adultério. 

Defina o seu plano, escreva-o, e depois comece executá-lo. Extraído do livro: Kriptonita, por John Bevere 
 
 

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  

Nataleluia: apresentação nos dias 21, 22, 23 e 25 às 20h. O tema desse ano será “Um lugar para nascer”, e 
contará a história de um casal de jovens da Galileia, que recebe o maior presente e a maior responsabilidade de toda 
sua vida: em sua família nascerá o bebê que será o Salvador. Num período turbulento, o casal parte à cidade de 
Belém na Judéia. Será que há lugar onde eles possam se abrigar? Lembrando que o Nataleluia 2021 será uma 
produção 100% autoral. O agendamento está disponível no site www.nataleluia.com.br 

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: um documento com foto (RG ou CNH). Comece a dinâmica dizendo que gostaria de 
mostrar algo, então entregue seu documento para um dos participantes e peça para que ele passe a diante até que 
todos vejam. Assim que o documento voltar para suas mãos, pergunte se todos sabem o que ele representa. No caso 
do RG, ele representa o seu registro de cidadão de um lugar, sua origem e filiação. No caso da CNH, além dos dados 
pessoais, o documento te autoriza a conduzir um veículo. Agora pergunte: esse documento pode ser usado para 
atestar minha presença quando eu não puder comparecer a um evento ou lugar? Se eu estiver inscrito em um 
concurso e no dia não puder comparecer mas mandar meu documento por alguém, isso teria algum valor? Ou se o 
líder da célula não puder estar presente, mas mandar seu documento por alguém, a célula acontecerá normalmente? 

Todas as respostas serão negativas. Então diga que, da mesma forma, não existe nada capaz de representar ou 
substituir a presença do nosso Deus. A Bíblia diz que ele é onipresente e não existe nada capaz de representá-lo 
pois Ele é Espírito. Finalize com o texto: Êx. 20:4-5 
 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sê Valente | Marcos Almeida (YouTube / Spotify) 

Abra Os Olhos do Meu Coração | André Valadão (YouTube / Spotify) 

O Tempo e Perfeito Amor | PG e Juninho Afram (YouTube / Spotify) 

https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9
https://pibcuritiba.org.br/agendamento/
https://forms.gle/WsVGBokQVhWQ3cxp9
http://www.nataleluia.com.br/
https://bit.ly/Abra-a-Porta
https://bit.ly/conf-weareone22
https://bible.com/bible/1840/exo.20.4-5.NAA
https://www.youtube.com/watch?v=QGNsLtOa3Uo
https://open.spotify.com/track/1tXKOdsfnOFrsmGgW8q7En?si=600b97099a9f4dd0
https://www.youtube.com/watch?v=_o0WQ_KSil4
https://open.spotify.com/track/0fV2HmM99DLIap3WLGa93Z?si=cee86728de0d4f4e
https://www.youtube.com/watch?v=Os1W5bpCFF8
https://open.spotify.com/track/7bLKHnRVFacJ5byc1Iyniz?si=150d1c0595d04c82


 

   

 

 

 

 
 

O que aprendemos nesta semana? Série: Vôo da águia 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Idolatria – um remédio que não funciona | Pr. Michel Piragine | Isaías 40:18-21 

Quem nunca fez um tratamento ou tomou um remédio que não funcionou? Espiritualmente 
também procuramos por recursos que não funcionam, métodos e pessoas que nos conduzem a 
idolatria mas que assolam ainda mais a nossa alma. 

No capítulo 28 de Isaías, percebemos que o povo de Israel que estava sendo pressionado pela 
Assíria. Decidiu então pedir ajuda do Egito – ao invés de procurar o Senhor – e se deu mal. 
Conosco não é diferente. Nos dias de hoje, se diante das adversidades considerarmos que temos 
capacidade de decidir qual o melhor caminho, corremos o risco de “cair no exílio”. Mas o que nos 
leva a agir desta forma?  

1) Cegueira espiritual (Is. 44:16-20): da mesma madeira o artífice faz um ídolo, cozinha seu 
alimento e aquece seu corpo. A cegueira espiritual nos faz acreditar que somos capazes de criar 
algo que pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração (1Co. 10:14, 1Co. 10:19-22, 2Co. 4:3-4, 
Ef. 1:18). 

Quando você percebeu que estava cego espiritualmente?  

De que maneira Jesus curou a sua cegueira? Compartilhe.  

2) Falta de conhecimento (1Co. 8:4-7): ser cristão não é ter uma bíblia, frequentar um culto ou 
uma célula. Ser cristão é saber quem é Deus e o que ele é capaz de fazer por nós. Conhecer a 
palavra de Deus é a única garantia para não sermos enganados pelo sistema de valores 
implantado pelo diabo na mente humana. Desta forma poderemos identificar doutrinas que não 
carregam as verdades de Deus (Sl. 115:4-8, Êx. 20:4-5, Dt. 4:12). 

De que forma você tem nutrido sua vida espiritual? Como está seu tempo com Deus? 

3) Falta de fidelidade (Sl. 78:58, Tg. 4:4-8): muitos que se dizem cristãos, gostam de conciliar 
estratégias espirituais, vão a igreja, oram mas também acham que crer e prestar homenagem a 
outros deuses não irá afetar sua relação com Deus; e assim seguem flertando com valores e 
tradições culturais que são contrárias ao que a bíblia nos ensina sobre adoração e fidelidade a 
Deus. Esquecendo-se da aliança que fizeram com o Deus que tem ciúmes de nós. 

De que maneira você tem sido fiel ao Senhor?  

Sua família ou amigos já se surpreenderam com alguma atitude sua de fidelidade a Deus? 
Compartilhe. 

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Papai, nós precisamos de ti! Abra os olhos do nosso coração, queremos te ver Senhor. Nosso 
anseio é te conhecer, remove as escamas dos nossos olhos, nos cura de todo tipo de cegueira 
espiritual que possamos estar enfrentando hoje. Derrama sobre nós um desejo sobrenatural de 
conhecer mais de ti e da tua palavra, só assim poderemos estabelecer um relacionamento 
sincero contigo, demonstrando a nossa fidelidade e paixão pelo teu Reino. Em nome de Jesus 
oramos, amém! 

https://bible.com/bible/1840/isa.40.18-21.NAA
https://bible.com/bible/1840/isa.28.NAA
https://bible.com/bible/1840/isa.44.16-20.NAA
https://bible.com/bible/1840/1co.10.14.NAA
https://bible.com/bible/1840/1co.10.19-22.NAA
https://bible.com/bible/1840/2co.4.3-4.NAA
https://bible.com/bible/1840/eph.1.18.NAA
https://bible.com/bible/1840/psa.115.4-8.NAA
https://bible.com/bible/1840/exo.20.4-5.NAA
https://bible.com/bible/1840/deu.4.12.NAA
https://bible.com/bible/1840/psa.78.58.NAA
https://bible.com/bible/1840/jas.4.4-8.NAA


 

   

 

 

 

 

Link para confirmação de presença para o café e culto: https://bit.ly/3mHbdal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3mHbdal


 

   

 

 

 

 

Link de inscrição: https://bit.ly/ccnpresencial  

 

https://bit.ly/ccnpresencial

