
 

   

 

 

 

Dia 30 de Julho de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Restituiu a minha alegria da tua salvação 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
“Meu Pai, dá-me novamente a alegria da tua salvação! Enche o meu coração da alegria do céu, faz-me 
exultar de ânimo em tua presença. 
Em nome de Jesus Cristo, eu expulso todo espírito de desânimo, de tristeza, de depressão da minha vida. 
Eu sou filho amado de Deus, e tenho motivos de sobra para me alegrar.” 
 
“Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário.”  
(Salmo 51:12)  
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
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 um pedaço de papel e caneta para esta dinâmica. Então os direcione 
para escrever no papel o que tem tirado do plano e dos propósitos de Deus. 
Após escreverem, sugira um tempo de oração em duplas, um pelo outro e deixe que ali o Senhor se 
manifeste. 
 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ana Nóbrega - Oceanos 
 
Aline Barros – Rendido Estou 
 
 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/51/12
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/oneministerio-faixasetariaseministerios-onenxt
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/copa_one
https://www.youtube.com/watch?v=1XqHlWsMThA
https://www.youtube.com/watch?v=J-qDkZArRrM


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Série: Ruídos Desnecessários I Pr Michel Piragine I 1 Reis 6:7 (NVI) 
 
A palavra de Deus nos ensina que é possível construir sem fazer barulho, o barulho nas nossas vidas pode 
se apresentar de diversas maneiras, por vezes se parece com um alvoroço.  
A Bíblia vai dizer que Jairo mediante o alvoroço em sua casa, levou Jesus para o meio da confusão, Jesus 
além de curar a filha, manda o alvoroço embora da casa de Jairo. Vejamos como podemos chamar Jesus 
para ser nosso guia em meio à confusão e aquietar o som da confusão em nossa mente: 
 
1) Não despreze o conselho de Deus (Am. 3.3-7): Deus chamou um pequeno agricultor da cidade de 
Tekoa, chamado Amós e o empoderou para ser uma voz profética naquele tempo. A palavra de Deus, nos 
apresenta um Jesus conselheiro. Podemos chamar, esse maravilhoso conselheiro para ajudar tomar 
decisões das nossas vidas, Ele está à nossa disposição. 
 
Você tem chamado Jesus para ser seu conselheiro na tomada decisões em sua vida?  
 
2) Quando não ouvimos o conselho de Deus, tentamos reparar o que não tem conserto (Am. 3:12): 
Quando desprezamos o conselho de Deus, tentamos juntar o que sobrou, consertar o que não tem conserto, 
e a ilustração do que sobrou neste texto é um canto de cama e um pedaço de sofá. Mas quando desafiamos 
o propósito real, às vezes, o que nos resta são cacos, experiências frustradas e desgaste emocional. 
 
Você já desafiou os conselhos de Deus? Como se sentiu? 
 
3) Influências Erradas: (Sl. 1:1-2): Não despreze o poder dos relacionamentos na tua vida, eles podem 
nos influenciar para o bem e para o mal. Cuidado com ambientes, com concessões, com as pessoas que 
estão por perto, pois elas podem empurrar para cima e para baixo.  
 
4) Muitas vezes ferimos os conselhos de Deus porque não ouvimos os mais velhos. Existem 
experiências que os mais jovens vivem, porém, que os mais maduros já passaram, e aprenderam com a dor 
do sofrimento e com as experiencias que não deram certo. 
  
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai das luzes, bendito sejas Tu, Rei do universo, bendito seja teu reino que dura para sempre e jamais terá 

fim. Louvamos o Teu nome pela tua palavra que é viva e eficaz e traz renovo a cada novo dia, nos ensina a 

ter equilíbrio, que consigamos estar sempre confiando em Ti e consultando a ti para tomar as nossas 

decisões. Obrigado pelos Teus sim, mas também te agradecemos pelo Teu não; te agradecemos por 

aqueles que carregam as credenciais do tempo, pois, sei que eles têm muito a contribuir na minha vida. Me 

faça uma pessoa melhor e ofusque os ruídos que não provém de ti. Em nome de Jesus. Amém 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/6/7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/am/3/3-7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/am/3/12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/1/1,2

