
 

   

 

 

 

Dia 04 de Junho de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Espanador Espiritual 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
"Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus" (Mateus 5:8). 
 
A Palavra de Deus nos diz que as moradas celestiais estão preparadas para os limpos e puros, e que ao 
deixarmos o Senhor nos purificar, nos tornamos mais alvos que a neve. É isso que temos buscado? É isso 
que alegra os nossos corações? Estamos, alegremente, buscando alegrar o coração de nosso Deus? 
 
Se buscarmos o espanador espiritual apenas nos finais de semana ou em algumas raras vezes por ano, as 
impurezas tomarão conta de nossas almas e a limpeza passará a ser muito mais difícil. Se deixarmos o 
Senhor nos limpar a todo momento, nos manteremos puros, cheios de vigor espiritual, felizes e abençoados 
em todos os dias de nossas vidas. Deixe Deus agir em seu coração todos os dias e sua vida estará sempre 
limpa e brilhante. 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KINGDOM Conexão: Promoverá no dia 06/06 um jantar e palestras, não perca esta oportunidade de se 

CONECTAR com grandes Empresários do nosso País. informações no link: https://bit.ly/38XUsn7 

 

Culto fora da caixa: Chamados para fora! Toda geração tem a chance de mudar o mundo. Essa é a 

nossa! Participe do culto evangelístico que ocorrerá na praça do Athlético, dia 10/06 às 20h.  

 

Vigília dos solteiros que oram: Venha participar conosco para desenvolver uma vida de oração poderosa 

e buscar união entre os irmãos. Dia 10/06 - 23h às 6h na Capela da PIB. Insta: @solteirosqueorampib 

 

Quebrando o Iceberg! Qual caixa de bombom você prefere? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Preparação: Separe 2 caixas de bombom, embrulhe uma das caixas com papel simples, mantendo os 
bombons dentro dela. Abra a outra e retire os bombons, coloque pedras dentro da embalagem. Feche a 
caixa com os falsos bombons e embrulhe com um papel de presente bem bonito.  
Desenvolvimento: Inicie a dinâmica dizendo que trouxe dois presentes e mostre as caixas, peça para que 
o grupo escolha qual abrir primeiro. Ao tirar o embrulho todos verão que são iguais (aparentemente), depois 
abra as caixas e deixe que DEUS ministre naturalmente. 
 
Conclusão: Precisamos estar em íntima comunhão com o Espírito Santo para evitar enganos. Devemos ter 
muita atenção, principalmente na área de relacionamentos, para fazer escolhas certas que agradam o 
coração de Deus, trazendo honra e glória ao Seu nome. Lembrando que a Sua vontade é sempre boa, 
perfeita e agradável (Romanos 12.2). 

 
Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

O Caminho - Sozo 

 

Vida Aos Sepulcros - Paulo C. Baruk, Gabriel Guedes 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/8
https://bit.ly/38XUsn7
https://instagram.com/solteirosqueorampib
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/12/2
https://www.youtube.com/watch?v=7a-lZaJXA1k
https://www.youtube.com/watch?v=EihyNO2MXwo
https://www.youtube.com/watch?v=EihyNO2MXwo
https://www.youtube.com/watch?v=EihyNO2MXwo


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Culto e Fogo I Pr. Michel Piragine | Levítico 6:8-13 (NVI) 
 
Será que o culto que estamos prestando ao Senhor está em conformidade com o que a palavra de Deus 

diz? De certa maneira fomos encobertos por uma neblina que nos fez perder o senso e propósito de como 

vamos a casa de Deus. Não devemos ir à igreja apenas para buscar boas palavras ou um conforto qualquer 

quando algo não está indo bem. Isso faz entrarmos em uma espécie de rito, que nos prende a uma 

religiosidade e a negligenciar o que é mais importante, ir ao encontro da presença de Deus. Assim, 

acabamos perdendo a glória e a presença manifesta do Senhor. E hoje vamos falar como devemos restaurar 

nossa devoção e o culto que prestamos ao Senhor: 

 

1) Oferecer culto que agrada a Deus (v.9): Vemos o exemplo de culto oferecido por Caim e Abel. Deus 
aceitou a oferta e culto de Abel, mas rejeitou de Caim. Rejeitou também a forma que os filhos de Arão 
trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor (Levítico 10:1-2). O que percebemos é que o culto não 
tem somente a ver com o que é feito, mas como é feito. Não tem a ver apenas com os elementos e sim com 
a intenção, tem a ver com nossa vida entregue ao altar. O culto começa em nosso íntimo. Precisamos 
entregar tudo a Deus. Se existe algo que Ele não se agrada, devemos tirar, por exemplo: pecados 
escondidos, entulhos encobertos em nossas vidas, isso deve gerar arrependimento e confissão, pois o 
pecado nos afasta de Deus.  
 

O que temos de abandonar em nosso dia a dia para prestar um culto agradável a Deus? 

 
2) Quem alimenta o fogo somos nós (v.12-13): Deus acendeu o fogo do tabernáculo pela primeira vez, 
mas o trabalho do sacerdote era não deixar o fogo se apagar. Temos que alimentar esse fogo da presença 
e não deixar essa chama apagar. Quando cuidamos das coisas da vida, às vezes podemos acabar 
esquecendo de manter essa chama da presença de Deus acesa. Alimente o fogo com lenha no altar todos 
os dias. Quando buscamos, Ele revela sua presença a nós. Na semana de Pentecostes, cinquenta dias após 
a Páscoa, os discípulos estavam reunidos num só lugar e naquele momento o Espírito Santo começou a ser 
derramado sobre eles. Quando colocamos lenha no fogo, ele nos batiza com fogo. No livro de Atos, a palavra 
nos revela: “Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu 
um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que 
parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles" (Atos 2:1-3) 
 
O que devemos fazer para manter a chama da fogueira santa de Deus acesa em nossas vidas? 

 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pai Amado, afasta de nós tudo que está atrapalhando nossa comunhão contigo Senhor. Derrama sobre nós 

o fogo do Espírito Santo para que possamos entregar a ti um culto com incenso agradável. Em nome de 

Jesus oramos, amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lv/6/8-13
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lv/6/9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lv/10/1,2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lv/6/12,13
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lv/6/12,13
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/2/1-3

