
   

 

 

 

Dia 04 de Dezembro de 2021 

Líder: Essa é para você! Destruindo fortalezas... 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Em 2 Coríntios 10:4-5, Paulo está falando de raciocínios falaciosos; algo que você assume como verdade, mas que é 
uma mentira, uma falácia, e se transforma em uma fortaleza na sua mente. Eu gosto muito de uma frase que diz: "nós 
somos uma profecia, autorrealizável". Ou seja, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente mentaliza, que a gente 
visualiza para a nossa vida, se torna realidade se torna verdade o problema é que geralmente estamos presos a essas 
fortalezas, a essas falácias. E é isso que a bíblia condena; pois, se ficarmos presos a essas mentiras, nunca viveremos 
o que Deus quer para nós. 

Será que aquilo que você crê está alinhado a palavra de Deus? Pois, o seu sistema de valores, aquilo que você traz 
do seu passado, não conseguimos determinar. Agora o que você faz a partir daquilo que aconteceu, determinará quem 
será no futuro. E qual é a medida, o crivo por onde passo, por onde filtro esses pensamentos? A palavra de Deus. Em 
Filipenses 4:8, o que Paulo está dizendo é: em vez de pegar tijolos e construir uma fortaleza com mentiras, seja liberto 
pelas palavras de Deus. Pegue essas palavras, essas verdades e eternize as no seu coração. 

 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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  
 

AVISO IMPORTANTE! 
Nosso último roteiro de 2021 será do próximo culto, dia 11/12. 

Retornamos no culto do dia 29/01/2022. 

 

Quebrando o Iceberg!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O que você vai precisar: 3 ou 4 vendas para os olhos, objetos para criar obstáculos (cadeira, mesa, bola, cone, novelo 
de lã, livro, copo descartável, chaves, caneta, etc) e algum brinde para a dupla vencedora (chocolate, caneta, livro, 
etc). Escolha  também mais 1 ou 2 pessoas para te ajudar como fiscal. 

Como fazer: escolha 3 ou 4 duplas para fazer a brincadeira. Podem ser pessoas próximas como irmãos, cônjuges, 
etc. Diga que os voluntários devem decidir entre eles quem vai ser vendado e quem irá conduzir. Em seguida, delimite 
um espaço e explique que naquele espaço (o campo minado) serão colocados objetos após os voluntários estarem 
com os olhos vendados e somente os integrantes das duplas que irão dar a voz de comando saberão onde estão os 
objetos, por isso os voluntários vendados deverão prestar atenção na voz de quem os guiará para chegar ao outro lado 
do campo minado. Todas as duplas irão brincar ao mesmo tempo (sim, será uma bagunça! kkk). Posicione as duplas 
entre as margens delimitadas, os fiscais em pontos de visão privilegiada e distribua os obstáculos. Os participantes 
devem dar orientações como: “dê 2 passos para a direita e 3 passos para frente” para facilitar o trajeto do companheiro 
vendado. Ganha quem chegar primeiro ao final do campo minado sem pisar / tocar nos obstáculos, quem pisar / tocar 
será eliminado. 

Moral da dinâmica: assim como na brincadeira, em nossas vidas sempre teremos muitos ruídos e vozes tentando nos 
guiar, mas só chegaremos ao destino correto (o céu) se ouvirmos a voz do Senhor pois somente ele conhece o caminho 
e nos guiará em segurança. (Salmos 23:1-4) 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rei Do Meu Coração | Nívea Soares (YouTube / Spotify) 

De Dentro Pra Fora | Julia Vitoria (YouTube / Spotify) 

O Jeito Do Meu Pai Me Chamar | One Ministério Music (YouTube) 

https://bible.com/bible/1608/2CO.10.4-5
https://bible.com/bible/1608/PHP.4.8
http://www.nataleluia.com.br/
https://bit.ly/Abra-a-Porta
https://bit.ly/conf-weareone22
https://bible.com/bible/1840/PSA.23.1-4
https://www.youtube.com/watch?v=C8VRIiL4L4Q
https://open.spotify.com/track/2LsPqdB1cWSVXxRQ5cKweN?si=21e564338bd44971
https://youtu.be/OXBCV5WixCU
https://open.spotify.com/track/56tz4dLbydeQGTcWs7nMHa?si=3519298f89c944b0
https://youtu.be/OhyowVez-d0?t=2233


   

 

 

 

 

O que aprendemos nesta semana?  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O que eu preciso ouvir? | Pr. Tarik Majzoub | Mateus 16:13-28 (NVI) 

Essa é a pergunta que muitas vezes ecoa em nossa alma, no entanto acabamos por fugir da 
verdadeira resposta. Nos conectamos a diversas ferramentas tecnológicas, que são muito boas, 
porém elas nos fazem “ouvir apenas o que gostamos” ou, “aquilo que queremos ouvir” e ao mesmo 
tempo nos “sentirmos confortáveis”. Nossa reflexão de hoje é sobre o que o evangelho (que é a 
boa notícia de Deus para seu povo) nos mostra sobre como é ser um “verdadeiro discípulo de 
Jesus”. A bíblia nos capacita para enfrentar as realidades que vivemos, ainda que sejam 
desconfortáveis. 

1) Negar a si mesmo (v. 24): o caminho de Jesus era de sofrimento; ao decidir negar a si mesmo 
e cumprir o propósito de Deus, sendo obediente, nosso Senhor estava contrariando aquilo que os 
discípulos gostariam que acontecesse. Eles esperavam um rei terreno, que os libertasse e tomasse 
o comando do império romano, desse modo estariam no controle e fariam tudo conforme “seus 
próprios desejos”. 

O que você está precisando negar de si mesmo por um bem maior? 

Quais são os desejos que você precisa abrir mão para viver o propósito de Deus? 

2) Tome a sua cruz (v. 24): carregar a sua cruz significa abrir mão dos nossos desejos, das nossas 
regalias, renunciar aos nossos pecados. Sair daquela posição confortável que nos encontramos e 
muitas vezes evitamos pensar para que a nossa vida não seja “abalada”, para que mantenhamos 
aquela “mansidão” que nos faz ficar à margem do que Deus está fazendo ao nosso redor. Isso 
acontece simplesmente porque “desejamos apenas o nosso próprio conforto”. Abrir mão dos 
nossos desejos é difícil, mas isso nos fará bem, mesmo que não pareça. 

Qual é a cruz que o Senhor está pedindo para você carregar? 

O que Deus tem falado a você que não é certo fazer? Você tem obedecido ao Senhor? 

3) Siga-me (v. 24): Jesus nos convida a andar nos passos dele (1 João 2:6); nós estamos num 
tempo em que recebemos muitas informações, mas a grande questão é: quem nós temos seguido? 
Andar com Jesus exige mudança de direção, exige negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Essa 
caminhada nos transforma em referencial para as próximas gerações (2 Timóteo 2:1-2). 

Você é a bíblia que as pessoas ao seu redor leem; você revela Cristo nas suas atitudes? 

Quem você tem seguido? (ideologias, conforto, segurança) 

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Papai, nós colocamos aqui a nossa vida, a nossa caminhada de fé, para que o teu Espírito Santo 
nos mostre quais são os desejos do nosso coração que não estão alinhados com os teus planos 
para nossa vida, que estão fora dos teus propósitos. Vem com poder, renova nossas forças, abre 
a nossa visão espiritual. Nós queremos ser fortalecidos pelo Senhor. Gera em nós um desejo de 
discípulo verdadeiro, que nega a si mesmo, toma a própria cruz e te segue. Oramos no teu santo 
nome! Amém. 

https://bible.com/bible/129/MAT.16.13-28
https://bible.com/bible/129/MAT.16.24
https://bible.com/bible/129/MAT.16.24
https://bible.com/bible/129/MAT.16.24
https://bible.com/bible/129/1JN.2.6
https://bible.com/pt/bible/129/2TI.2.1-2.NVI

