
 

   

 

 

 

Dia 25 de Junho de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Trecho do Livro - O Deus esquecido 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Foi Deus quem criou os sentimentos. É claro que, como acontece com qualquer outra coisa, podemos usá-
los mal ou abusar deles. No entanto, o objetivo e o propósito dos sentimentos procedem de Deus. E, se foi 
ele quem criou as emoções, por que é tão difícil crer que o Senhor também as tenha? O Espírito se entristece 
quando há uma ruptura em algum relacionamento, seja com Deus, seja com outras pessoas. Quando 
estamos desunidos, rancorosos, com ódio ou ciúmes ou fazendo intrigas, entre outras coisas ruins, é aí que 
entristecemos o Espírito de Deus. E, como ele é criador das emoções, acredito que o Espírito se entristece 
ainda mais do que podemos compreender. Como você reage ao ouvir isso? Fica aborrecido? Quando foi a 
última vez que se entristeceu por saber que seu pecado magoou o Espírito Santo? 
 
 

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 

 

Seminário ferida materna – 23 de julho, das 09h00 às 18h00 – Valor R$ 30,00 (Presencial PIB Batel). 

Inscrições: bit.ly/ferida-materna  

 

Assembleia Bimestral – 29 de junho, às 19:30 na Capela da PIB. 

  

Télos Integral – Inscrições abertas para o processo seletivo 2023. Inscrições: 

https://pibcuritiba.org.br/telos-integral 

 

 

Quebrando o Iceberg! Juntos somos mais fortes! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Materiais: Copos descartáveis, tesoura e canetinhas (para desenhar nos copos). 
 
Dinâmica: Distribuir os copinhos e falar para cada um fazer o que quiser usando a criatividade. Depois que 
todo mundo terminar, perguntar se agora pode usá-los para beber água. 
 
Conclusão: O propósito de um copo é carregar algum tipo de líquido, mas alguns acabaram perdendo isso. 
Na nossa vida é um pouco parecido. Nossa missão e o comissionamento como igreja é o “IDE”, podemos 
ser criativos, mas não podemos perder o nosso propósito e a nossa essência, mesmo quando diante de 
tantas possibilidades que nos são apresentadas. 
 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Águas purificadoras – Ministério Diante do Trono 
 
Maravilhosa Graça – Primeira Igreja Batista de Curitiba 
 

https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/noivos
https://pibcuritiba.org.br/telos-integral/
https://www.cifraclub.com.br/ministerio-geracao-da-adoracao/teu-fluir/
https://www.letras.mus.br/one-ministerio/rei-que-merece-o-louvor/


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fluir X Funcionar I Pr Érik Saes I Gálatas 5:16-25 
 

A rotina nos leva a somente funcionar no automático, mas Deus nos chama para fluir no Espírito. 
Conforme a palavra diz em I Co 2:5, a nossa fé não se apoia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 
Funcionar é viver a religiosidade que não gera transformação por si só, mas para fluir no Espírito, precisamos 
ser mudados de dentro para fora.  
 O grande problema é que a nossa natureza pecaminosa no leva a ficar longe de Deus, nos impedindo 
de caminhar e fluir no Espírito, mas a nossa solução está em Jesus que nos reconciliou com Deus quando 
se entregou por nós na cruz. A bíblia nos afirma que quando o Espírito Santo habita em nós, a palavra de 
Deus é gravada no nosso coração (Hb 8 e Jr) e assim, manifestamos os frutos do Espírito. Para fluir, 
devemos ouvir os chamados do Espírito. 
 
1) Um chamado à santidade: Às vezes não priorizamos a pureza, deixando que as coisas do mundo nos 
contaminem. Mesmo que tenhamos uma vida devocional correta, se isso não nos gerar mudança de vida, 
não vamos deixar de somente funcionar. A vida de Jesus tem que nos transformar de dentro para fora, mas 
para isso temos que ouvir o chamado a pureza e a santidade, e renunciar aquilo que nos faz pender para 
as obras da carne. É importante também reforçar a prática das disciplinas espirituais como o jejum, buscando 
consagração.  
 
Você sabe quais são as disciplinas espirituais? Como estão as práticas delas? Compartilhe. 
 
2) Um chamado à constância: “Andar no Espírito” nos leva a entender que devemos estar ligados a Deus, 
constantemente, e de maneira perseverante. Ligados as coisas do alto, tendo noção de que tudo que 
fazemos ou pensamos é para a glória de Deus. João 15 mostra que devemos estar ligados a “Videira” para 
darmos frutos e, permanecer Nele para que Ele permaneça em nós. Uma troca em que recebemos vida e 
assim também trasbordamos dessa mesma vida. Porém a constância da vida com Deus e o “fluir Nele” 
podem ser prejudicados quando estamos bebendo de outras fontes.  
 
O que você entende por “outras fontes” que podem atrapalhar nossa caminhada com Cristo? 
  
3) Um chamado à missão: Quando olhamos para o Antigo Testamento, sempre que o Espírito Santo estava 
na vida de alguém era para cumprir um propósito. Em Atos 2, Ele é derramado sobre a igreja para capacitar, 
para sermos parecidos com Jesus e cumprirmos a missão. Temos que fluir e cumprir a missão como igreja, 
sendo luz e sal da terra. Quando estamos fluindo no Espírito, percebemos as oportunidades de ser benção 
na vida dos outros, cumprindo o propósito para o qual fomos chamados. 
 
Você já se percebeu em uma situação em que foi usado para abençoar alguém? Poderia contar este 
testemunho? 
Para fluir, precisamos do Espírito Santo nos guiando e nos ajudando. Você já convidou o Senhor 
para ser seu único e suficiente salvador? 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, obrigada por nos chamar das trevas para Sua maravilhosa luz. Nos ajuda a fluir em Ti e estarmos 

ligados a Ti que é a Videira verdadeira. Que possamos andar em santidade e ter constância na nossa vida 

Contigo, para cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou sendo luz e sal nesta terra. Que a Tua 

igreja faça a diferença onde estiver, sendo cheia do Espírito Santo sempre. 


