
 

   

 

 

 

11 de Junho de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Adoração Pura  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
(...) o espaço sagrado, que deveria ser de orações, havia se tornado numa feira de negócios de adoração. 
“compre as pombas aqui! Lírios brancos, como Deus quer!” Jesus derrubou as mesas dos cambistas e 
interrompeu os compradores. Furioso, citou Isaías 56 e Jeremias 7: “Meu templo será chamado casa de 
oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões!” (Marcos 11.17). O 
espaço dos gentios, o lugar para as pessoas de fora adorarem a Deus, havia se tornado um mercado secular 
para obter lucro (...). Somos o templo vivo de Deus e nossa principal tarefa é adorar a Jesus. Talvez não 
precisemos virar as mesas como Jesus fez, mas o Senhor pode estar nos chamando para fazer algo 
igualmente drástico.  
 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Conferência ONETHING 2022 – com o propósito de reunir jovens e adultos, de todas as regiões do país, 

para buscarem a Deus em uma só voz e se apaixonarem ainda mais pelo conhecimento de Jesus . 16-18 

de junho. Inscrições https://fhop.com/onething22/  

 

Curso de Noivos - Última turma do ano – 31 de julho a 04 de setembro. Inscrições: https://www.e-

inscricao.com/pibcuritiba/noivos 

 

Quebrando o Iceberg! “E vocês, quem vocês dizem que eu sou?” Mateus 16:15 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escreva num papel o nome JESUS. Depois que todos estiverem sentados e acomodados, explique que na 

célula há um visitante muito especial, sem Ele não faria sentido o encontro. Mas, diga que ele não vai se 

apresentar, será a vez de cada um falar um pouco sobre ele. Mostre então o papel e pergunte: “Quem é 

Jesus?”. Permita que todos compartilhem como Jesus é especial e cheio de virtudes!  

 
Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Mais que uma voz – Paulo Cesar Burak 

Maravilhoso és – Eli Soares 
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O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Série NOVO à moda antiga I Saciando a Sede de Adoração do Pai I Michel Piragine | João 4:1-34 (NVI) 
 
Jesus pede a mulher samaritana um copo de água. Esse pedido de Jesus causa instigação, pois Ele 
realmente não queria água de fato. Percebemos isto ao notar nas escrituras que a mulher ao ir embora, 
deixou o cântaro vazio e não entregou água ao Senhor.  Na verdade, era um convite àquela mulher para 
saciar a sede do Pai. Hoje veremos sobre a adoração verdadeira e como “saciar” a sede de adoração. 
 

1) Quando os propósitos de Deus definem minhas necessidades (v.4): Muitos judeus evitavam passar 
por Samaria. Havia outras rotas, mas Jesus passou por aquele local porque havia um propósito (“era 
necessário”). As suas necessidades eram definidas pelos propósitos do Pai. Por vezes, as nossas 
necessidades se tornam as nossas vontades, mas fomos criados para glorificar a Deus e quando os nossos 
propósitos não são os Dele, nós desperdiçamos oportunidades de glorificá-lo. 

 

• Quais propósitos você tem vivido hoje? Eles são seus ou do Pai? 

• O que define as suas prioridades? (Reflexão) 
 
2) Entender a honra do convite (v.10): Jesus diz a mulher samaritana que se ela conhecesse quem estava 
fazendo o convite de dar-lhe água, não hesitaria em adorá-lo. Somos privilegiados em servir a Deus e poder 
honrá-lo. Há honra nesse convite, por isso devemos nos preparar para adorar a Ele e aceitar o convite de 
saciar a Sua sede. Em Mt 22, conta uma história da boda dos cordeiros. Muitos convites foram negados, o 
Rei mandou os empregados irem nas ruas e trazerem outros para a festa. Isto porque muitos não 
entenderam a honra do convite. Somos privilegiados! Mesmo tão pecadores, há um convite Dele para cada 
um de nós.  

 

• Você já aceitou o convite de honrá-lo servindo? Como foi essa experiência? 
 
3) Exclusividade: Quando Jesus revela os pecados daquela mulher, Ele mostra mais do que uma pecadora, 
Ele mostra o retrato do que aconteceu em Samaria. Em 2 Reis 17:24-41, a palavra mostra que por causa 
da idolatria do reino do norte, Deus permite que os Assírios dominem aquele lugar e misture os povos com 
religiões estranhas, eles passaram a não dar mais exclusividade a Deus e sim a adorar outros deuses. 
Quando não damos exclusividade ao Pai não podemos saciar a sua sede. 

 
4) Valorize a obra do Espírito: Até para adorar a Deus verdadeiramente, precisamos da ação do espírito. 
Nada que possamos oferecer, será suficiente. Os rios de águas vivas fluem com o espírito que habita em 
nós.  Ele nos capacita, derrama dons para servi-lo, nos dirige, nos convence do pecado e da justiça de Deus.  
 
Todos aqueles que são filhos de Deus, tem o Espírito Santo habitando em seu coração. Você já convidou o 
Senhor para habitar em seu coração? 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Senhor Amado, que possamos dar exclusividade a ti e te adorar em espírito e em verdade, honrando-o com 

o que temos e somos. Que possamos estar no centro da tua vontade e oferecer a ti um culto agradável. Em 

nome de Jesus, amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lv/6/8-13
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lv/6/12,13
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lv/6/12,13

