
 

   

 

 

 

Dia 19 de Junho de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Buscar e Salvar 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Como você reage aos que “não se encaixam”?  
 
Há pessoas, em todas as áreas da nossa vida que, de alguma forma, são “diferentes” para nós e que talvez, lutem 
para “se encaixar”. Pode ser numa sala de aula, num campo de futebol ou qualquer outro lugar, sempre há alguém 
que fica de lado.  
Infelizmente é muito fácil ignorá-los. No entanto, Jesus demonstrou interesse em Zaqueu, um odiado cobrador 
de impostos em Jericó e o incluiu no Seu plano de Salvação, alguns reclamaram que Jesus estava investindo Seu 
tempo com um pecador marginalizado, mas a atenção do Senhor mudou a vida de Zaqueu. Esse homem se 
arrependeu e ofereceu e se dispôs a restituir a todos quantos ele tinha enganado. A salvação finalmente chegara 
na casa dele.  
A missão de Jesus era simples: buscar perdidos, independentemente da situação social de cada um deles e 
oferecer-lhes a salvação divina e eterna. Como cristãos, essa também a nossa missão.  
(Lucas19:1-10 - Pão Diário Jovem) 
 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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! Juntos somos mais fortes! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Permitir que os participantes percebam que todos nós formamos o corpo de Cristo.  
Material: Uma bala para cada participante. 
Como fazer:  Entregue uma balinha para cada participante e peça que ele tente abri-la com a penas uma 
das mãos. Talvez até consiga, mas será bastante difícil. Após alguns minutos tentando, permita o auxílio do 
irmão ao lado. Quando um segurar em uma ponta e outro na outra, a balinha se abrirá e então ele poderá 
comê-la.  
A moral dessa dinâmica é permitir que percebam o quanto é difícil vencer os desafios da vida sozinhos. 
Quando percebemos que somos uma parte do corpo de Cristo, o auxílio do próximo na jornada cristã nos 
auxilia nas dificuldades. Como é importante viver em comunhão! 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Teu fluir – Ministério Geração da Adoração 
 
Rei que merece o louvor – One Ministério 
 
 
 
 
 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/19/1-10
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O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Série: Guerras Invisíveis I Regiões Celestiais I Pr Michel Piragine I Efésios 6:10-12 
 
Neste momento existe uma guerra acontecendo. Se desejamos vencer essa guerra, devemos conhecer o 
território das batalhas espirituais. É inusitado pensar que existem guerras espirituais em Regiões Celestiais. 
Contudo, a interpretação desse termo deve ser entendida como o “mundo invisível da realidade espiritual”, 
onde batalhas espirituais acontecem porque os principados e potestades não param de trabalhar. Porém, 
todos os recursos de graça para enfrentar essas batalhas são encontradas em Jesus! No livro de Efésios, o 
apóstolo Paulo apresenta alguns desses recursos para que sejamos vitoriosos frente às batalhas contra o 
inimigo da nossa alma. Efésios 1:3. Vejamos alguns recursos da graça de Deus para que sejamos 
vencedores: 
 
 
1) Somos eleitos (Ef 1:4): Uma das maiores armadilhas do inimigo é atuar nas nossas fraquezas para nos 
submetermos a condições humilhantes e degradantes e, assim, sermos aceitos por determinado grupo. 
Porém, Deus nos escolheu para participarmos da família Dele! Apesar dos nossos pecados e das nossas 
fraquezas, Deus nos amou antes mesmo da formação do mundo. Significa que não é preciso abrir mão de 
princípios para sermos amados e aceitos por Ele. Ele não nos rejeita, mas nos inclui para sermos parte da 
Sua grande família celestial.  
 
Você já precisou abrir mão de valores para ser aceito em determinado grupo? Compartilhe 
 
2) Somos filhos de Deus (Ef 1:5): Deus não apenas nos escolheu, mas nos tornou filhos Dele. Não é 
preciso temer as batalhas espirituais pois por meio de Jesus nos tornamos filhos amados e herdeiros de 
Deus e por isso, o maligno não pode nos tocar (1João 5:18).   
 
3) Somos perdoados (Ef 1:7): Quando Jesus deu Sua vida por nós recebemos a liberdade da escravidão 
do pecado. Fomos remidos! Significa que apesar de sermos tentados pelos encantamentos deste mundo, 
recebemos o poder para dizer que não somos mais escravos do inimigo. O sangue de Jesus levou embora 
os nossos pecados! (Romanos 8:1) 
 
Que estratégias você costuma utilizar quando é tentado a cometer algum pecado? Declare que o 
sangue de Jesus já nos libertou! 
 
4) Somos selados pelo Espírito Santo (Ef 1:13): O selo do Espírito Santo é um símbolo de somos 
propriedade adquirida do Senhor. Também significa a proteção do Espírito que habita em nós. O Espirito 
Santo é a garantia da minha herança do Senhor. É a garantia de que seremos salvos e de que algo ainda 
melhor está por vir! 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Querido Deus, obrigado por nos escolher e nos tornar herdeiros do teu Reino. Obrigado por nos amar, ainda 

que não sejamos merecedores da Tua graça. Continua nos protegendo e nos abençoado contra as 

armadilhas do inimigo. Declaramos que não somos mais cativos por Jesus nos libertou. Obrigado por nos 

escolher para fazer parte desta Grande Comissão! Amém! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6/10-12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/1/3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/1/4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/1/5
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1jo/5/18
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/1/7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/8/1
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/1/13

