
 

   

 

 

 

Dia 06 de Agosto de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Acaso, sou eu tutor de meu irmão? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Porque nenhum de vós vive para si mesmo (Romanos 14:7) 
 
“Já lhe ocorreu que você é espiritualmente responsável diante de Deus por outras pessoas? 
Se você abrir espaços para interesses carnais, carências mentais, insensibilidade moral, ou fraquezas 
espirituais, todas as pessoas que estão em contato com você sofrerão. Mas você indaga: Quem é 
suficientemente capaz para viver nesse padrão elevado? A nossa suficiência vem de Deus” (2 Coríntios 3:5). 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula: 

Campanha 21 dias de oração por Missões: Neste mês de agosto, estaremos com nossa igreja na 
Campanha de 21 dias de oração por Missões. Entendemos que Deus tem nos levantado para interceder, 
como corpo, por toda a Missão espalhada pela face da Terra.  Serão 21 dias contínuos de oração por causas 
missionárias específicas, os quais, serão divididos em 3 macros motivos de oração. Cada motivo macro de 
oração terá 7 pedidos específicos de oração para cada dia da semana. Nossa campanha tem início no dia 
12/08 e finaliza no dia 01/09. Para interceder por Missões Internacionais: https://is.gd/missoesinternacionais     
 
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 
 
Retiro OneNext – De 14 a 16 de outubro na Chácara da PIB vai ocorrer o Acampa OneNxt 22, informações 
e inscrições no link https://linktr.ee/one__nxt_  
 
Télos Integral – As inscrições para o Télos Integral 2023 estão abertas!! Se você quer entender mais sobre 
o seu papel na missão de Deus, a escola é para você mesmo. E para o ano que vem tem uma nova 
modalidade o Télos Cristolândia. Entre no site de missões e no Instagram para ter mais informações: 
https://pibcuritiba.org.br/telos/  
 

Quebrando o Iceberg! Perdão 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus tem trabalhado no nosso coração, moldando nosso caráter neste tempo, e é importante sempre 
trazermos à memória o que Deus já fez e nossos motivos de gratidão a Ele. 
Proponha aos membros da célula que, utilizando papel e caneta, escrevam motivos de gratidão ao 
Senhor!  
 
Ao final, deixe aberto para quem desejar compartilhar. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Maravilhosa Graça - Drops 
 
Nos braços do Pai – Diante do Trono 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/14/7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/3/5
https://is.gd/missoesinternacionais
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/copa_one
https://linktr.ee/one__nxt_
https://pibcuritiba.org.br/telos/
https://www.letras.mus.br/drops-gl-adolescentes/maravilhosa-graca-this-is-amazing-grace/
https://www.letras.mus.br/diante-do-trono/66179/


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Série: Ruídos Desnecessários - Os Conselhos de Deus I Pr. Michel Piragine I 1 Reis 13:7-22 (NVI) 
 
Aqui temos um homem, um profeta, que recebeu uma rodem do Senhor para ir a diante do rei Jeroboão, 
mas recebeu também de Deus uma ordem, “Não comerás pão, nem beberás água; e não voltarás pelo 
caminho por onde foste”. Embora em tudo tenha obedecido ao Senhor, não atentou totalmente para a sua 
ordenança e acabou sendo enganado por um profeta velho que por melhores que fossem suas intenções, 
mentiu, desviando o homem de Deus do seu caminho e o fazendo padecer por desobediência. 
Vejamos 3 maneiras de como o engano nos leva para longe da vontade do Senhor: 
 
1) O cuidado com o coração (Je.17:9): Podemos ser enganados por nosso coração, sentimentos e 
emoções. Por diversas vezes podemos ser reprovados e empurrados para longe dos propósitos de Deus 
por nos deixarmos levar pelo sentimento, ao invés da razão e direção do Espírito Santo. Moisés ao se deixar 
levar pela ira, bateu na pedra ao invés de tocar nela. A esposa de Jó tomada pelos sentimentos de tristeza 
manda Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Precisamos calar os enganos das emoções em nossas vidas 

 
Você já se sentiu enganado pela voz enganosa de alguma emoção?  Compartilhe. 
 
2) O engano com o nosso senso de justiça (Is.64:6): Quantas vezes somos enganados com nosso senso 
de justiça? A palavra do Senhor nos diz a quão imunda é a nossa justiça, julgamos mal pessoas, situações, 
falas e até a bíblia com interpretações equivocadas, exacerbadas e quebradas. Os nossos atos de justiça e 
bondade nada podem fazer para nos fazer justos perante Deus, pois todos pecaram e não há um justo se 
quer, porém, nossa justificação está em Cristo Jesus. 
 
Houve algum momento que você se enganou com seu senso de justiça? Compartilhe. 
  
3) As artimanhas do inimigo (Ef. 6:16): Por diversas vezes a palavra associa flechas a enganos, em 
Ezequiel 21:21 vemos como os reis pagãos consultavam adivinhos antes de ir à guerra e uma das maneiras 
era utilizar o flecheiro, ele colocava três flechas em uma aljava e cada uma daria uma direção, o flecheiro é 
o adivinho, o engano, que lança sementes e flechas de engano com meias verdades para nos enganar. 
Devemos sempre consultar ao Senhor antes de nos envolver em alianças e tomar qualquer atitude, para 
não cair em engano. 
 
Como podemos melhorar nosso relacionamento com Deus e evitar cair em enganos do inimigo? 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

engano das nossas emoções, nos dê o Seu senso de justiça e não nos deixe cair em engano, mas que 

possamos sempre buscar em Ti os conselhos e direções para que nossas vidas sejam para Ti como uma 

oferta de cheiro suave, Amem! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/13/7-22
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/64/6
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6/16
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ez/21/21

