
 

   

 

 

 

Dia 23 de Julho de 2022 

 
Líder: Essa é para você! O líder que agrada a Deus. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ninguém nasce como líder. Samuel passou vários anos aprendendo como liderar seu povo espiritualmente 
antes de começar seu ministério. Apesar de Eli não ser o melhor professor, foram esses anos de 
aprendizagem que o equiparam a ser um bom líder. Muitas vezes ficamos impacientes, pensamos que não 
temos mais nada para aprender, mas o bom líder é humilde e reconhece que ainda tem muito para 
aprender. Podemos aprender e crescer muito com outros líderes mais experientes.  
Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. E mais: ele obedeceu e prestou atenção às instruções de Deus, 
não ignorando-as. Por causa disso, Deus usou a vida de Samuel de maneira poderosa! O bom líder ouve e 
obedece a Deus. Ele procura conhecer a vontade de Deus, estudando a Bíblia, e aplica-a em sua vida. Toda 
líder precisa se submeter à liderança maior de Deus.  
 
"E disseram a Samuel: "Não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das 
mãos dos filisteus"." (1 Samuel 7:8) 
 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Semana do Avivamento 2022 – Dias 25 a 30 de julho teremos a semana do avivamento. Inscrições pelo 
link voucher.pibcuritiba.org.br/gerar_sda.php 
 
Acampamento ONEnxt 2022 – Dias 14 a 16 de outubro na Chácara da PIB. Inscrições pelo link: 
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/oneministerio-faixasetariaseministerios-onenxt 
 
Copa ONE de Futsal Masculina e Feminina – Dia 21/08/2022, das 8h30 às 17h00. Custo: R$125,00 por 
time + 1kg de alimento por jogador. Local: Clube da Bola - R. Francisco Nunes, 110. Faixa etária: A partir 
de 18 anos. Inscrição pelo link: https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/copa_one 
 
 

Quebrando o Iceberg! Orando pelo outro 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peça para os participantes pegarem uma Bíblia física, papel e caneta para esta dinâmica. Então oriente 
cada um a escrever no papel qual a preocupação que mais tem ocupado suas mentes nos últimos dias (por 
exemplo: vida profissional, familiares, finanças, relacionamentos, doenças etc.). Então, diga para abrirem 
sua Bíblia em Mateus 11.28-30. 
Sugira que eles guardem o papel nesta página da Bíblia e que, toda vez que se sentirem do jeito como diz 
o texto, que abram e façam o que está escrito. 
 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Alfa e Ômega – Mariane Friesen 
 
Vento Novo – Hilsong São Paulo 
 
 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/7/8
https://voucher.pibcuritiba.org.br/gerar_sda.php
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/oneministerio-faixasetariaseministerios-onenxt
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/copa_one
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/11/28-30
https://www.letras.mus.br/ana-paula-valadao/me-ama/
https://www.cifraclub.com.br/marine-friesen/alfa-e-omega/
https://m.cifraclub.com.br/hillsong-brasil/vento-novo-fresh-wind/
https://m.cifraclub.com.br/hillsong-brasil/vento-novo-fresh-wind/


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Série: Ruídos Desnecessários I Pr Michel Piragine I 1 Reis 6:7 (NVI) 
 
Vivemos tempos tumultuados. Muitas vezes permitimos que um clima de grande alvoroço se instale em 
nossas vidas. As escrituras, no entanto, nos ensinam o exemplo de Salomão, que construiu um templo sem 
fazer barulho. Embora uma construção grandiosa possa gerar caos, barulho e confusão, ele conseguiu 
erguê-la evitando ruídos desnecessários. Isso representa o início do governo de Salomão na casa de Israel: 
o início de uma liderança sem ruídos desnecessários.  
Hoje vamos aprender que, para iniciar projetos sem ruídos é necessário compreender alguns princípios: 
 
1) Não postergue decisões difíceis (1 Rs 2:2): Logo no início do projeto de Salomão, foi necessário que 
ele tomasse decisões difíceis. Porém, com agilidade, ele fez o que tinha que ser feito e, com isso, o som da 
confusão se dissipa. Por outro lado, a ausência da tomada de decisões importantes pode levar à ruína e 
trazer prejuízos irreparáveis. Deus nos direciona para que sejamos corajosos para tomar decisões difíceis 
que são importantes para silenciar os ruídos. 
 
Você tem postergado alguma decisão difícil? Converse com seu líder sobre isso!  
 
2) Busque sabedoria do alto (1Rs 3:10-15): Quando buscamos a sabedoria do alto com disposição e 
humildade, Deus derrama graça e discernimento sobre nós! (Tg 1:5-6) A única condição do Senhor é que 
peçamos sabedoria com muita fé e de coração aberto. A sabedoria de Deus nos dá discernimento para 
fazermos boas escolhas e ignorarmos os ruídos desnecessários. 
 
Você tem consultado a Deus sobre os projetos que tem iniciado? Seja intencional! 
 
3) Invista em liderança (1Rs 4): Na construção do templo, Salomão dispunha de uma grande equipe para 
auxiliá-lo naquela grande empreitada. Deus nos dá dons específicos que se completam. Se quisermos evitar 
ruídos desnecessários, é preciso evitar o pessimismo e substituí-lo por coragem e sabedoria do alto. 
Gerando um espírito quebrantado, cooperativo e leal, evitando a discórdia e desunião. Para que os projetos 
deem certo, é necessário que estejamos cercados de pessoas proativas, com espírito ensinável e coração 
humilde para receber a graça do Pai. 
  
Como você pode ajudar o grupo no desenvolvimento de projetos?  
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Querido Deus, obrigado pelo privilégio que é te servir. Obrigado por confiar a nós o teu projeto para salvação 

dos meus irmãos. Esperamos estar sempre à altura dessa grande missão que o Senhor nos confiou. Por 

isso, Pai, nos sustenta, nos fortalece e nos auxilia. Remove o nosso cansaço e nos usa para alcançar ainda 

mais pessoas e fazer teu nome conhecido. Derrama sobre nós a tua sabedoria para a conclusão de grandes 

projetos! Estamos preparando o caminho para tua volta. Amém! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/6/7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/2/2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/3/10-15
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/1/5,6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/4

