
 

   

 

 

 

Dia 27 de Agosto de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Identidade Segura 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

“Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens...” – (João 1:9-13) 
 
“Ao olharmos para vida de Jesus, fica claro que se Ele não estivesse fielmente seguro em Sua identidade, 
Ele não teria sido capaz de cumprir todo o Seu chamado. Diante das distrações, do engano do diabo e da 
descrença pelas expectativas e opiniões das pessoas, Jesus teve que permanecer firme como uma rocha, 
caso contrário Ele enfrentaria a possibilidade de perder Seu propósito. 
Jesus é a nossa identidade, nossa autoridade, e nEle encontramos total segurança.” 
 
Devocional Glorify  
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Vigília Missionária: Venha orar e adorar a Deus na Vigília Missionária da PIB Curitiba, a vigília começa às 

22h do dia 02 de setembro e vai até dia 10h do dia 3! Serão 12 horas ininterruptas de oração por missões, 

com participação de vários ministérios e bandas. Informações em missionar.com.br  

 

One School: Turma de Setembro no auditório do quarto andar as 17:00 horas. 

 

Kingdon: 12 de setembro, 19h00 – no Opera Concept Hall - Santa Felicidade - Movimento de empresários 

com um proposito, mais informações: https://pibcuritiba.org.br/kingdom/ 

 

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. Para mais informações acesse https://pibcuritiba.org.br/telos/ 

 

Quebrando o Iceberg! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Material: Uma bala para cada participante.  
Como fazer: Entregue uma balinha para cada participante e peça que ele tente abri-la com a penas uma 
das mãos. Talvez até consiga, mas será bastante difícil. Após alguns minutos tentando, permita o auxílio do 
irmão ao lado. Quando um segurar em uma ponta e outro na outra, a balinha se abrirá e então ele poderá 
comê-la.  
O objetivo desta dinâmica é permitir que os irmãos percebam o quanto é difícil vencer os desafios da vida 
sozinhos. Quando percebemos que somos uma parte do corpo de Cristo, o apoio do próximo na jornada 
cristã nos auxilia nas dificuldades. Como é importante viver em comunhão! 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Minha identidade é Servo do Senhor – Bruna Karla e Anderson Freire 
 
Quebro meu vaso – Luma Elpidio 
 
Não tenho outro bem – Toque no Altar  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/1/9-13
https://glorify-app.com/pt-br/
https://pibcuritiba.org.br/missoes-e-evangelismo/missionar/
https://pibcuritiba.org.br/kingdom/
https://pibcuritiba.org.br/telos/
https://www.youtube.com/watch?v=Jx3JePd146g
https://www.letras.mus.br/luma-elpidio/eu-quebro-o-meu-vaso/
https://www.letras.mus.br/toque-no-altar/185326/


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deserto I Pr Lucas Dutra I Marcos 1:1-8 
 
O deserto é uma fase em que vivemos o silêncio e amadurecimentos. A dificuldade do deserto, forja nossa 
vida para que possamos depender cada vez mais da graça de Deus. João Batista entendeu isso, ele fez do 
deserto o seu ministério tendo plena convicção de que ali ele seria usado para preparar o caminho para 
Jesus. Vejamos três ajustes que o deserto faz em nossas vidas: 
 
1) O deserto ajusta nossa missão (v.3): João escolheu o deserto, pois sabia, que ali não haveria distrações 
do mundo além de sua própria missão, que era pregar o arrependimento e o batismo nas águas. Muitas 
vezes, em momentos de distração, o Senhor nos permite passar por um deserto para realinhar-nos com 
aquilo que realmente deveríamos fazer, nosso real propósito. 
 
Quais distrações podem nos tirar do nosso propósito? 
Será que por alguma distração você pode ter se distanciado do seu propósito? 
 
2) O deserto ajusta nosso discernimento (v.5): Às vezes precisamos nos aquietar em nossa caminhada 
para ouvir a voz do Senhor, e discernir o que Ele realmente quer para nós. É desafiador realmente ouvir a 
Sua voz, pois em meio a nossa vida, existe a voz do nosso querer, que demonstra nossa vontade, nossos 
interesses e pode nos confundir, mesmo quando queremos acertar.  
 
Como podemos perceber que estamos ouvindo mais a voz do nosso próprio querer ao invés da voz 
do Espírito Santo? 
  
3) O deserto ajusta nossas referências (v.6): Em meio ao deserto João tinha com clareza de quem eram 
suas referências, ele se vestia de modo a referenciar o profeta Elias, se alimentava de forma a referenciar 
Daniel, que se abstinha das glutonarias e banquetes reais a fim de não ter distrações.  
 
Quando as pessoas olham para nós elas veem quem temos por referência?  
 
Qual deserto você já viveu ou está vivendo? Compartilhe! 
Se não está vivendo ainda vai viver ou talvez esteja na hora de você escolher correr para um deserto, 
tirar as distrações, e se alinhar com a Palavra e a vontade do Senhor para você. 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, obrigado por cuidar de nós em tempos de deserto, obrigado pois nunca somos abandonados por 

Ti. Que possamos ver a sua presença ao nosso redor em tempos de tribulação, continua a nos amadurecer 

de acordo com Sua vontade e guia-nos para a Sua missão em nossas vidas, amém! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/1/1-8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/1/3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/1/5
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/1/6

