
 

   

 

 

 

Dia 21 de Maio de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Os que confiam em Deus 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

“Os que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua 

sempre firme”. (Salmo 125.1) 

Os que confiam em Deus, sabem que as suas forças próprias acabam, que a sua coragem própria não 

resiste, que o seu pecado revela a sua fragilidade. Os que confiam no Senhor foram tirados das trevas para 

a luz e sentiram o gosto doce da paz e da eternidade. Os que confiam no Senhor ouviram e creram no Cristo 

que pagou por nossos pecados. Os que confiam no Senhor não serão abalados, porque confiam no Senhor 

e não em si mesmos. 

Leia em sua Bíblia o Salmo 125 

 
Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Teu Fluir - One Ministério Music: Ouça e ajude a divulgar em todas as plataformas digitais Teu Fluir, 

gravado ao vivo no One Experience, o vídeo está disponível no canal do @oneministerio! 

 

Curso de noivos: Última turma de 2022 - Inscrições: https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos  

 
Ministério de oração: Venha servir Ministério de oração, mais informações em https://pibcuritiba.org.br/min-

oracao/  

 

Quebrando o Iceberg! O que temos em comum? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Como fazer: Dê aos membros da célula 30 segundos para encontrar UMA PESSOA da célula 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. 
  
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. 

 
 
Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Perdão (Paulo Cesar Baruk) 
 
Meu Universo (PG) 
 
 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/125/1
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/125
https://www.instagram.com/oneministeriomusic/
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos
https://pibcuritiba.org.br/min-oracao/
https://pibcuritiba.org.br/min-oracao/
https://www.youtube.com/watch?v=BmDLlq1uRck
https://www.youtube.com/watch?v=4zKbv-yct0Y
https://www.youtube.com/watch?v=4zKbv-yct0Y


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pedra Sobre Pedra I Pr Lucas Dutra I  1 Samuel 7:1-12 (NVI)   
 
Pedras sempre foram usadas para edificação ou construção de memoriais, mas em toda obra elas eram 
alinhadas para cumprir seu propósito. Nós somos pedras vivas, que fazem parte da edificação espiritual, 
que é a igreja, a qual não é feita de templos, mas sim de pessoas, usadas para construir o propósito de 
Deus dia após dia, e Deus continua alinhando essas pedras (1Pedro 2:5). Vejamos alinhamentos que o 
Senhor tem trabalhado com seu povo desde antigamente até hoje: 
 
 
1) As pedras vivas precisam ser alinhadas em uma referência (v.3-4): Nesse texto bíblico, o profeta 
incentiva o povo a jogar fora suas imagens e abandonar suas idolatrias, pois, suas referências haviam se 
tornado seus ídolos. As vezes em nossas vidas podemos criar idolatrias que tomam o lugar do Senhor. 

 
Que exemplos de idolatrias podem tomar o lugar do Senhor? 
Compartilhe o que você tem vivido à medida que, tem se permitido moldar pelo Senhor? 
 
2) As pedras vivas precisam ser alinhadas das suas distorções (v.6): Quando o povo se reuniu em 
Mispá e abandonou seus ídolos, eles derramaram água como memorial e foram ali ajustando a algumas 
coisas, para não distorcer os propósitos que deveriam viver. Quando nos alinhamos de acordo com a pedra 
angular, limitamos nossos pecados e vivemos de acordo com a palavra, tendo assim um propósito. 
 
Quais são as áreas da sua vida que ainda precisam ser moldadas de acordo com a palavra? 
Que ferramentas podemos usar para nos ajustarmos à vontade de Deus? 
 
 
3) Pedras vivas são alinhadas para uma obra contínua (v.12): A obra de Deus é contínua e embora com 
o passar dos anos haja muitas mudanças, a maneira de clamar ao Senhor não muda. Quando o povo volta 
a buscar o Senhor e vence a batalha, Samuel levanta uma pedra como memorial, que simbolizava as 
maravilhas que o Senhor havia feito entre seu povo na quele momento. 
 
Quais memoriais você tem levantado para as coisas que o Senhor tem feito em sua vida? 
Testemunhe.  
 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Senhor Deus, agradeço pelo teu amor sobre nós e pelas vitorias que nos tem dado dia após dia, obrigado 

por podermos contar com seu perdão e graça, nos voltando para Ti quando erramos. Alinha-nos aos teus 

propósitos e faz de nós a pedra que queres que sejamos em nome de Jesus Cristo, Amém! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/7/1-12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/2/5
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/7/3,4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/7/6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/7/12

