
ASSUNTO

Objetivo do encontro: Entender que 
Para o líder: Nossa oração é que Deus 
decisões você veja os cenários da perspectiva de Deus 
formação familiar ou cultural, seja de ordem espiritual
Aviso: Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos 
roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem ser 
colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado pelo 
e-mail contribuicao@pibcuritiba.org.br com o título: 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO.Quem sou eu? 
cujo histórico mais se identifica e o que mais lhe chama
 

 
20 MINUTOS 

1. (50) BEM AVENTURADO - ALINE BARROS VOZ/ LETRA 
2. Leia: l Reis 3:5-12. O que mais chamou a tua atenção n
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. (50) Hillsong - És Mais Forte (Stronger) 

 

A Vida é Feita por Decisões
 
INTRODUÇÃO: Uma das coisas mais importantes da vida de qualquer ser humano 
vida é consequência de cada decisão que tomamos
de grande violência, insegurança política e ameaças dos povos inimigos
equivocadas que este rei tomou e que 
decisões à maneira de Deus para ser 
 
I – SEGUIR O MODELO ERRADO 
admiramos fazem parte do modo de pensar do nosso tempo. É um modelo
muitos, é a maneira mais sábia de viver 
decisões da nossa vida e teremos de
de Acabe foi seguir o modelo de seu antecessor
consistia em:  
a. Não reconhecer que a sua posição era dádiva divina:
segundo o seu coração, assim como desej
competência política ou dinástica. Tudo

 

O DA SEMANA:A VIDA É FEITA POR DECISÕES
Curitiba, 13 de Novembro2022.  

 
Entender que decisões constroem nossa vida para o bem ou para o ma

Deus se manifeste a você claramente quanto à vontade
cenários da perspectiva de Deus sem distorções de qualquer outra influência, seja 

, seja de ordem espiritual.  
Sua célula precisa participar das ações sociais da ABASC! Precisamos de doações de Cestas Básicas e 

roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem ser 
colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado pelo 

buicao@pibcuritiba.org.br com o título: Lembre-se da Campanha do Natal

Quem sou eu? Peça a cada participante para falar de um personagem bíblico 
e o que mais lhe chama a atenção na trajetória de tal personagem

ALINE BARROS VOZ/ LETRA - YouTube 
chamou a tua atenção nesse trecho em relação a

frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana.
És Mais Forte (Stronger) - YouTube 

RESUMO DA MENSAGEM 
Vida é Feita por Decisões.1 Reis 16:29-33 Paschoal Piragine Jr. 

Uma das coisas mais importantes da vida de qualquer ser humano é
de cada decisão que tomamos. O rei Acabe viveu em um período histórico 

violência, insegurança política e ameaças dos povos inimigos. Vamos estudar quais for
tomou e que constituíram sua derrota. Talvez isto te ajude a t

maneira de Deus para ser abençoado.   

EGUIR O MODELO ERRADO (v. 29-31). Às vezes não entendemos como os modelos que 
o modo de pensar do nosso tempo. É um modelo aprovado pela nossa cultura e

é a maneira mais sábia de viver no contexto em que se está inserido. Tal modelo
e teremos de assumir as consequências dessas decisões. A primeira decisão equivocada 

de Acabe foi seguir o modelo de seu antecessor, o rei Jeroboão. Segundo este texto profético,

reconhecer que a sua posição era dádiva divina: Deus tinha um plano para Acabe de fazê
assim como desejou com Jeroboão. Essa liderança era uma dádiva divina

udo que somos ou fazemos é só para a glória de Deus. Independência e auto

A VIDA É FEITA POR DECISÕES. 

constroem nossa vida para o bem ou para o mal.  
claramente quanto à vontade Dele! Que na tomada de 

distorções de qualquer outra influência, seja de sua 

de doações de Cestas Básicas e 
roupas que podem ser entregues presencialmente na recepção da PIB. As doações das Cestas Básicas podem ser 
colocadas nos envelopes de ofertas ou por meio do Pix 75051458000179, com o comprovante encaminhado pelo 

Natal em Família daIgreja. 

falar de um personagem bíblico 
de tal personagem.  

em relação as suas decisões? 
pelas bênçãos da semana. 

Piragine Jr.  

é tomada de decisões. Nossa 
em um período histórico do reino de Israel 

Vamos estudar quais foram as decisões 
ajude a tomar as suas próprias 

s vezes não entendemos como os modelos que seguimos e 
aprovado pela nossa cultura e, para 

al modelo pode influenciar todas as 
. A primeira decisão equivocada 

egundo este texto profético, esse modelo 

para Acabe de fazê-lo um líder 
Essa liderança era uma dádiva divina, mais que 

que somos ou fazemos é só para a glória de Deus. Independência e auto-



suficiência são o princípio da tolice humana; o contrário disso é o temor do Senhor, que a Palavra afirma ser o 
princípio da sabedoria. 
O que significa adaptar a palavra de Deus ao seu estilo de vida? O que justificamos diante das pressões 
da vida e cultura, ao invés de moldar-se à palavra?  
b. Desprezar os valores absolutos da palavra de Deus, adaptando-os a uma ética situacional: Valores 
éticos que mudam de acordo com a situação que se enfrenta. O modelo de Jeroboão seguia a ética situacional 
que valorizava somente o que interessava à situação e desprezava os demais valores. A ética situacional fazia 
parte da cultura; no entanto, foi isso que provocou a ira de Deus sobre o rei e todos que seguiam esse modelo. 
Não tente adaptar a palavra de Deus ao seu estilo de vida justificando seus atos diante das pressões. Ao 
contrário, molde-se à palavra. 
Como, a partir desse entendimento, você percebe situações em que se tentou adaptar a palavra de Deus ao 
estilo de vida vigente, justificando atos diante das pressões da vida? Dê um testemunho de uma situação 
em que você entendeu e colocou esse princípio em prática e quais foram os desdobramentos. 

c. Desprezar as oportunidades de Deus em sua vida, dando as costas ao Senhor. O pior de tudo neste 
modelo era o desprezo às oportunidades que Deus mesmo proporcionara. Tanto com Acabe quanto Jeroboão, a 
palavra dos profetas, os sinais milagrosos, e até os juízos de Deus, eram entendidos e até, em certos momentos, 
temidos, mas não geravam mudança de vida. Eram colocados em segundo plano na vida destes homens. Este 
virar de costas, este desprezo fazia com que o coração se endurecesse.  
Como você se sente, quando, diante das oportunidades de Deus em sua vida, percebe que precisa 
escolher? Como você acha que Deus recebe isso? Você tem um testemunho para dar? 

 
CONCLUSÃO: Decisões constroem nossas vidas. Acatar ou menosprezar o plano e propósito de Deus para você 
onde foi colocado é o que vai fazer toda a diferença. Ouça quando Ele fala através das circunstâncias, da Sua 
Palavra, dos seus profetas e dos seus juízos. Renda-se, hoje é tempo de voltar. 
 
CHECAGEM:Qual o propósito de Deus para a sua vida? Para que ele o colocou onde você se encontra? Como a 
sua vida pode dar mais glória a Deus? O que tem alimentado sua alma como parâmetro para suas escolhas?  

Revelamos Deus pela maneira que tomamos decisões no nosso dia a dia. Fora do ambiente de igreja somos 
mensageiros do evangelho ou da cultura vigente. Atitudes e ações remetem ànossa fé em Jesus, ou na ética 
situacional. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O desafio é não 
menosprezar a presença de Jesus e impactar nossa cultura com decisões na contramão da ética situacional 
vigente. Prepare a festa de encerramento do ano de sua célula e aproveite para que seja um momento 
evangelístico onde o evangelho de Cristo seja anunciado! 

 
Orem pelos doentes da igreja e de sua célula. Orem pelos que estão diante de decisões importantes. Orem pelos 
cristãos envolvidos na guerrada Ucrânia e por nosso Brasil. Que o Senhor nos dê sabedoria na hora de tomar 
decisões, tendo sempre em vista buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Oremos pelo crescimento de 
todas as células de nossa igreja. Orem pela sucessão pastoral na nossa igreja. Vigiem e orem! 

 


