
 

   

 

 

 

Dia 03 de setembro 2022 

 
Líder: Essa é para você! Enraizado em Seu amor 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

“Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, 

enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão.” - 

(Colossenses 2:6-7) 

Não importa se você é cristão há uma semana, um mês ou muitos anos, uma certeza podemos esperar 

nesta jornada, é que passaremos por provações, perseguições e dificuldades. 

Mas é o amor sacrificial de Jesus e a busca incessante por estar aos Seus pés, que nos manterá enraizados 

e ancorados para enfrentar as batalhas e provações. 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

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/ 

 

Missionar: A Conferência Missionar está chegando! Será nos dias 23, 24 e 25 de setembro!  Terão cultos, 

oficinas e vivências missionárias, treinamento de evangelismo e muito mais. Chame sua célula e participe! 

Informações em missionar.com.br 

Quebrando o Iceberg! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Como fazer: Disponha os participantes da célula em uma roda, para que todos consigam ver uns aos outros. 
Peça a eles que pensem em preferências pessoais ou acontecimentos marcantes, como viagens que já 
fizeram, comidas inusitadas que já comeram, situações diferentes que enfrentaram, entre outros.  

Cada participante deverá contar duas verdades e uma mentira. É importante que as informações sejam 
curiosas ou pouco comuns, para que haja dúvidas quanto às opções. Por exemplo: já li 20 livros em um 
mês; crio 5 porcos-espinhos; gosto de comer biscoito de doce de leite com ketchup.   

O grupo, então, deverá adivinhar quais são as verdades e qual é a mentira. Ao final, o participante revelará 
o “gabarito”. Terminada a dinâmica, você pode reforçar a instrução de viver a verdade em Efésios 4:25 

 
Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Colossenses 1 – Projeto Sola 
 
Senhor, preciso de Ti – Paulo Cesar Baruk 
 
Seu nome é Jesus – One Ministério  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/2/6,7
https://pibcuritiba.org.br/kingdom/
https://pibcuritiba.org.br/telos/
https://pibcuritiba.org.br/missoes-e-evangelismo/missionar/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/4/25
https://www.letras.mus.br/projeto-sola/colossenses-1/
https://www.letras.mus.br/paulo-cesar-baruk/senhor-eu-preciso/
https://www.letras.mus.br/one-ministerio/seu-nome-e-jesus/


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ruídos desnecessários | Pr Michel Piragine | I Reis 20 
 
Esse texto apresenta Deus, como Senhor todos os lugares, relatando uma guerra que Israel enfrentou contra 
o rei Ben-Hadade e outros trinta e dois reis com ele aliançados. Acabe, rei de Israel, se vê diante de um 
exército muito maior e mais equipado que o seu, mas Deus dá a vitória ao seu povo. Diante dessa derrota, 
Ben-Hadade volta a guerrear contra Israel, acreditando que o Deus de Israel só teria domínio nas 
montanhas, mas Deus demonstra seu poder, independente do lugar (Sl 139). 
Vejamos pontos de atenção que os cristãos devem ter nas “batalhas”: 
 
1) Evite guerras desnecessárias: O rei da Síria faz algumas exigências difíceis para Acabe, como 
pagamento para evitar a guerra, o rei de Israel aceita as exigências (I Rs 20:1-5). Porém, Ben-Hadade, 
desejando a guerra, faz exigências ainda mais pesadas, o que culmina a guerra, ele era um rei poderoso, 
com muitas alianças e o força militar, maior que a de Israel e poderia ter evitado a guerra, porém seu orgulho 
cego faz com que ele perca não só a guerra, mas muitos soldados. 
Muitas vezes nós também lutamos guerras desnecessárias, que nos fazem perder força, recursos, 
relacionamentos e tempo precioso. Como na parábola do joio e do trigo, em Mt 13:24-30, o Senhor Jesus 
nos orienta a não arrancar o “joio”, pois, é trabalho dos anjos.  
 
Como podemos identificar se estamos lutando batalhas erradas? 
 
2) Cuidado com o sentimento de superioridade que entorpece os sentidos (v.10): Quando o rei da Síria 
declara guerra contra Israel, é tomado de orgulho. O sentimento de superioridade, nos cega e nos impede 
de escutar bons conselhos, inclusive nos atrapalha de entender os direcionamentos de Deus. 
Isso nos torna diferentes de Cristo, pois, deixamos de tratar o nosso próximo com amor e respeito. Também 
perdemos a capacidade de nos perceber como pessoas que também erram. 
 
Como podemos vencer o sentimento de superioridade em nós mesmos? 
  
3) Cuidado com as conclusões precipitadas (v. 23): Ao perder a guerra, Ben-Hadade ouve o conselho 
de seus servos, que falam que a derrota foi causada por causa do local onde eles lutaram e o aconselham 
a lutar em outro local na próxima batalha. É importante estabelecer limites sobre a quais conselhos daremos 
ouvidos, com isso, nossas vulnerabilidades poderão ser protegidas do inimigo. 
 
Como podemos estabelecer limites para nos proteger durante as batalhas?  
 
4) Cuidado com a misericórdia inconsequente (v.31-34): O rei Acabe vence a batalha pela segunda vez, 
mas Ben-Hadade o engana, fingindo que estava se humilhando com roupas de saco e cordas no pescoço, 
fazendo com que Acabe o deixe ir embora, além de fazer uma aliança com ele. Muitas vezes também 
fazemos alianças por misericórdia de pessoas que já provaram não ter um bom caráter, o que pode nos 
causar más consequências.  
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, nos ensina a ter a mente de Cristo. Não deixa que os nossos sentidos sejam levados pelo orgulho, 

mas que sejamos mansos e humildes, com sabedoria que vem do alto. Espírito Santo, nos dá discernimento 

quanto as alianças que fazemos, para não entrar em julgo desigual e sermos enganados pelo inimigo, mas 

que possamos ser luz por onde andarmos. Amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/20
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/139
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/20/1-5
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/13/24-30
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/20/10
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/20/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1rs/20/31-34

