
 

   

 

 

 

Dia 13 de Agosto de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Para os vencedores, o trono 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
"Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei 
com meu Pai no seu trono." (Apocalipse 3:21 NVI)  
 
Ser vitorioso é, sem dúvida nenhuma, algo bom e estimulante. Olhar para si mesmo como alguém que tem 
valor faz bem para o ego (o qual devemos manter em nível controlado), para alma, mas também nos leva a 
fazer coisas para Deus. Mas o que talvez passe despercebido de muitos nesse versículo é que esta condição 
é toda futura, numa promessa firme de um Deus fiel. Entenda que este momento, esta vida na Terra, é para 
lutar e ter as vitórias que o mantenha motivado, pois a maior de todas as vitórias é a eternidade. Focalize 
no futuro, olhe para frente e inspire-se neste versículo maravilhoso que nos mostra que temos lugar junto 
ao Senhor. 
 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Campanha 21 dias de oração por Missões: Em 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 teve início no dia 12/08 e finaliza 

no dia 01/09. Clique no link e interceda por Missões Nacionais: https://is.gd/missoesnacionais 

Café com Negócios - No sábado 20 de agosto às 08h, o Ministério Kingdom promoverá o Café com Negócio 

PRESENCIAL. Não fique de fora dessa. Inscrição no link: https://bit.ly/3bRQWfx  

 

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! Muitas Vozes 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escolha uma pessoa para ser vendada e guiada. Peça para que ela se retire do local a fim de que seja 
possível combinar com os outros participantes a brincadeira. Coloque uma Bíblia em um lugar onde seja 
possível encontrá-la, mas não de forma muito fácil. Escolha uma pessoa para guiar, somente com a voz, 
aquela que estará vendada até a Bíblia (ela fará o papel da voz de Deus). Todos os demais participantes, 
deverão guiar a pessoa vendada para caminhos que a distanciam da Bíblia (para esquerda, tá perto, agora 
ficou longe, etc). Faça um paralelo com as muitas vozes ao nosso redor e a voz de Espírito Santo que nos 
instrui a uma vida santa através da palavra. (Salmos 119:105 NVI) 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Bondade de Deus - Goodness Of God (Geisson Augusto) 
 
Soraya Moraes - Caminho no Deserto  
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ap/3/21
https://is.gd/missoesnacionais
https://bit.ly/3bRQWfx
https://pibcuritiba.org.br/telos/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/119/105
https://www.youtube.com/watch?v=17Ro-lQlZSM
https://www.youtube.com/watch?v=AAvjEp7u9tA


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Série: Ruídos Desnecessários - Pecados que matam a família | Pr. Michel Piragine | 1 Reis 13:33-34  
 
O livro Reis nos apresenta algumas histórias de personagens que tiveram conflitos familiares. E olharemos 

em especial para dois personagens, Jeroboão (1 Rs 13:33-34) e Hiel (1 Rs 16:34), que pecaram e trouxeram 

grandes prejuízos para os que eram da sua casa. Vamos estudar alguns pecados que eles cometeram que 

trouxeram grandes prejuízos para seus lares:   

 

1) A Fé Disfarçada (1 Rs 14:1-3): A mulher de Jeroboão tinha sido encarregada de levar más notícias, mas 
não demonstrar aquilo diante do povo. A Fé desse casal era uma fé fingida para manter o status do reino. 
Era também uma devoção manipuladora, pois criaram uma religião, novas regras e doutrinas tentar 
manipular o povo. Existem pecados que Deus nos perdoa, mas tem pecados que trazem consequências 
avassaladoras e até a morte. Um exemplo bem comum que pode acontecer é quando se quer iniciar um 
namoro e um dos pares (apaixonado) diz que Deus falou com ele(a) e já tem uma confirmação dessa união, 
porém, não houve confirmação de Deus da outra parte (gerando dúvida). E mesmo assim, querendo fazer 
valer a todo custo a sua vontade tenta buscar na palavra meios confirmação, gerando no outro um 
sentimento de dúvida. Não devemos manipular a verdade de Deus para satisfazer nossos interesses! 
 
Você já recebeu uma palavra de Deus de outra pessoa que não se cumpriu? Como você se sentiu? 
 
2) Desafiar a palavra de Deus (1 Rs 16:34): Continuando a leitura do texto vemos que a maldição se 
estabeleceu sobre os filhos de Hiel, já que tinha sido determinado que não era para ninguém reconstruir a 
cidade de Jericó novamente. Essa desobediência de Hiel acabou levando à morte de seus filhos. Quando 
desafiamos a palavra de Deus fazendo o contrário do que a palavra diz, trazemos o juízo sobre a nossa 
vida. Devemos escolher sempre o caminho de benção. Outro exemplo é o do rei Davi com relação à 
BatSeba, onde Deus perdoou o pecado de Davi, porém, as consequências desse pecado foram que a 
espada nunca mais se afastaria da sua casa. Se você realmente ama os seus, deixe a maldição longe da 
sua casa. Muitas vezes queremos minimizar o pecado dentro do nosso lar, achando que não é nada demais. 
No caso de Hiel, isso levou a perda dos seus dois filhos. Deus manda os sinais claros em nossa vida, quando 
não devemos seguir certos caminhos. A palavra diz: "Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham 
os que a edificam (Sl 127:1). 
 
Você já recebeu sinais do NÃO de Deus e mesmo assim continuou com sua decisão fazendo valer 
sua vontade? Quais consequências geraram? 
 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Querido Pai, clamamos por cada família que deseja de levar a tua paz, sabedoria e valores do Reino aos 

seus lares. Põe na mão dos teus filhos essa provisão maravilhosa Senhor, que nossas escolhas sejam 

escolhas que gerem bençãos na vida dos nossos. Em nome de Jesus oramos, amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/13/33,34
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/13/33,34
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/16/34
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/14/1-3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/16/34
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/127/1

