
 

   

 

 

 

Dia 09 de Julho de 2022 

 
Líder: Essa é para você! O "Galho" jogado para o Ar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
"O coração do homem propõe o seu caminho; mas o Senhor lhe dirige os passos" (Provérbios 16:9).  
 
Um caminhante, ao alcançar um cruzamento, lançou por três vezes um galho para o ar, uma pessoa, que a 
tudo assistia de perto, perguntou: "Por que você lançou o galho para o ar desta maneira?”, o caminhante 
respondeu: "Para que ele me indicasse a direção que eu devia seguir", "Mas, por que três vezes?" 
questionou a pessoa, ao que o caminhante respondeu: "Porque nas duas primeiras vezes ele não indicou o 
caminho que eu queria seguir”. 
Muitas vezes agimos de forma parecida, pedimos a Deus direção para uma decisão a tomar, mas agimos 
de forma contrária, seguindo o que o nosso coração diz. Outras vezes até procuramos a resposta na Bíblia, 
porém, repetimos a atitude até que o versículo apontado traga uma mensagem que nos agrade. 
 
Se você jogar o "galho" da vontade de Deus para o ar, siga o que ele mostrar. Você tomará a direção correta 
e a vitória será certa. 
 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RUA AZUSA - O Musical: O Musical Rua Azusa chega a Curitiba, para uma apresentação única dia 13 de 

julho às 19h30 aqui na PIB Curitiba. Não perca! informações no link: https://bit.ly/3yU3Y4R 

 

One School - Curso de Férias: No dia 23/07 (sábado), das 14h às 18h, acontecerá o Curso de Férias 

com o módulo SEXUALIDADE. Será ministrado pelo professor e pastor Filipe Barros de Vitória/ES. 

informações no link: https://bit.ly/3uAP156 

 

Semana do Avivamento 2022 – Dias 25 a 30 de julho teremos a semana do avivamento, mais 

informações no @sdabrasil 

 

Quebrando o Iceberg! Você tem um valor 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Preparação: Cada membro da Célula fala seu nome acrescido de uma qualidade que comece com a 
primeira letra do nome. Ex: o primeiro diz Pedro Perseverante, o segundo diz Lucia Linda, e assim por diante. 
 
Moral: Mostrar que Deus nos fez de forma especial e admirável. "Eu te louvo porque me fizeste de modo 
especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Digo isso com convicção" (Salmos 139:14) 

 
Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Gabriel Guedes - Ele Vem 

 

Ruja o Leão | Talita Catanzaro | fhop music 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/16/9
https://bit.ly/3yU3Y4R
https://bit.ly/3uAP156
https://instagram.com/sdabrasil
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/139/14
https://www.youtube.com/watch?v=YudXB8MZRTs
https://www.youtube.com/watch?v=jtm9HiYZ7UQ


 

   

 

 

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Somos o corpo de Cristo I Pr. Lucas Zub Dutra | 1 Coríntios 12:12-27 (NVI) 
 
Uma boa forma de representar o Corpo de Cristo é através de uma banda musical. Imagine uma banda 

formada só por bateristas, baixistas, tecladistas ou somente cantores, ficaria muito melhor se esses 

integrantes fossem distribuídos de forma unitária. Assim também é com o corpo de Cristo, que é formado 

através da unidade de cada pessoa com habilidades diferentes, e todos ligados coordenadamente através 

do Espírito Santo que nos une. Vejamos como funciona o do corpo de Cristo através dessa unidade:   

 

1) O Corpo de Cristo funciona em sinergia (v.13): O Espírito Santo nos une, ele é o elo entre nossas 
diferenças, gerando a sinergia necessária para o funcionamento perfeito. Muitas das vezes não 
concordamos com tudo que nosso irmão diz. Às vezes até nos afastamos por não querer gerar briga ou 
discussão (devido ao orgulho ou por simples desprezo do próximo), pois nosso senso de justiça é tão grande 
que pensamos que nem vale a pena. Assim vamos minando os relacionamentos à nossa volta. Nestes 
momentos, precisamos dar um passo atrás e pedir direção de Deus, Ele nos mostrará que algo não está 
certo.  
 
Quais atitudes podemos tomar para melhorar os relacionamentos no Corpo de Cristo? 
 
2) O Corpo de Cristo funciona em diversidade (v.16-18): Muitas das vezes não entendemos a identidade 
que Deus preparou para nossa vida, insistimos em uma área de atuação que não é onde o Espírito Santo 
nos designou para atuar, o que acaba gerando um peso no servir no Reino de Deus. Quando estamos em 
unidade correta, essa unidade gera a sinergia necessária para que todas as partes do corpo funcionem 
perfeitamente. Todos nós somos importantes no avanço do reino de Deus! 
 
Você está servindo em algum ministério? Esse servir tem sido leve ou pesado? 
 
3) O corpo de Cristo funciona em coletividade (v.26): Quando ouvimos falar que uma pessoa pode ser 
igreja sozinho, isso é uma mentira. A verdade é que somos o templo do Espírito Santo (1 Co 6:19), e igreja, 
só podemos ser quando estamos agindo de forma coletiva com outros irmãos. O cristianismo é uma religião 
coletiva, demonstrado também através da trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Para ser igreja precisamos 
uns dos outros, para crescermos, avançarmos e para também abençoar a vida de outras pessoas. Pois 
aquilo que recebemos, devemos também distribuir e compartilhar.  
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pai Amado, tira toda falta de perdão, orgulho e vaidade que possa impedir que não tenhamos unidade com 

outros membros corpo de Cristo. Que sejamos agentes que tragam a paz nos relacionamentos dentro e fora 

da igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/12/12-27
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/12/13
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/12/16-18
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/12/16-18
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/12/26
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/12/26
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/6/19

