
 

   

 

 

 

Dia 12 de Novembro de 2022 

 
Líder: Essa é para você! Transbordando. 
 
“Não! Não! NÃO!”, gritei. Não ajudou. Nem um pouco. Minha brilhante solução para o entupimento, que 

jorrou novamente, teve o resultado exatamente oposto ao que eu pretendia. Soube que tinha cometido um 

erro no segundo em que apertei a descarga. Fiquei parado, impotente, enquanto a água transbordava. 

Quantas vezes nossas crianças tentam servir-se de leite, calculam mal, e o líquido branco derrama para 

todo lado. Não, quase nunca o derramar é bom. Mas pode haver uma exceção. O apóstolo Paulo usa essa 

imagem do transbordar para descrever pessoas plenas do Espírito de Deus, a ponto de elas transbordarem 

de esperança. Amo a imagem de estar cheio, até a borda, de alegria, paz e fé, por causa da presença 

poderosa de Deus em nossa vida. Tanto que não podemos evitar exalar e expressar a alegre confiança em 

nosso Pai celestial. Isso pode ser durante os momentos belos e ensolarados da vida ou quando o copo de 

nossa vida entornar. De uma forma ou de outra, o que transborda é a esperança aos que estão ao nosso 

redor e que são “encharcados” por ela. Autor: Adam R. Holz. Fonte: Pão Diário. 

 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
We Are One 2023: É oficial! As inscrições para a Conferência We Are One estão abertas! O evento 

acontecerá dos dias 17 a 21 de fevereiro de 2023. Valor do primeiro lote: R$ 100,00 (cem reais). Incentive 

sua célula a participar. Link para inscrição: https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/wao23.  

 

Seja um Voluntário One: Você sabia que existem mais de 120 oportunidades para servir em nossos cultos? 

Acesse o link https://pibcuritiba.org.br/servir/ e descubra como fazer parte desse time. Servir a Deus é um 

privilégio! 

  
 

Quebrando o Iceberg! Diferentes, mas irmãos!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Perceber que podemos preencher nossa vida com trabalho, família, amigos, dinheiro, saúde, mas 
somente o Espírito Santo é capaz de transbordar o amor D’ele sobre a vida das pessoas.  
Material: Alguns copos, uma jarra com água, um punhado de grãos variados (arroz, feijão, pipoca, 
macarrão...), fita crepe e caneta. 
Como fazer: Em cada copo espalhe um punhado dos grãos e nomeie cada um deles com: “trabalho”, 
“dinheiro”, “amigos”, “família”, “saúde”. Você pode escrever essas características em uma fita crepe e colar 
nos copos para nomeá-los. Comece a dinâmica adicionando um punhado de cada atributo dentro de um 
copo maior até quase preenche-lo, lembrando a importância deles em cada área da nossa vida. Por fim, 
pergunte para a célula quais desses itens precisamos tirar para que o Espírito Santo possa entrar, já que o 
copo já estará muito cheio. Por fim, derrame água dentro do copo até que o líquido escorra e transborde.   A 
moral dessa dinâmica é demonstrar que o Espírito Santo, representado pela água, envolve todas as áreas 
da nossa vida a ponto de transbordarmos o amor de Deus sobre a vida das pessoas. 
 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Me Derramar – Vineyard 
Ele me ama – Livres para Adorar 

https://paodiario.org/author/adamholz/
https://paodiario.org/BR/2020/05/18/transbordando
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/wao23
https://pibcuritiba.org.br/servir/
https://www.cifraclub.com.br/vineyard/me-derramar/
https://www.cifraclub.com.br/livres-para-adorar/ele-me-ama/


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Série: Ouvir a voz de Deus I Sejam Cheios I Pr Michel Piragine I Colossenses 1:9-14 
 
A oração feita por Paulo dirigida aos colossenses assinala a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre as 
nossas vidas. Quando estamos cheios da Sua maravilhosa graça, transbordamos seus frutos sobre outras 
pessoas. Além disso, quando estamos totalmente preparados para espalhar o amor de Deus, seu propósito 
é cumprido e seu amor é derramado. A partir desse texto, podemos extrair ao menos duas maneiras de 
como acontece o transbordamento de Deus: 
 
1- Conhecimento da Vontade de Deus I Colossenses 1:9 Quando estamos espiritualmente cheios e 
quando buscamos a plenitude do conhecimento da vontade de Deus, sua sabedoria e discernimento 
espiritual são derramados em nós. Quando consultamos Sua vontade, Ele não só revela seus planos, mas 
também nos dá direcionamento que interfere diretamente nas decisões que tomamos em nossa vida 
cotidiana. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi visitado pelo Senhor para uma mudança de 
roteiro a uma viagem missionária para a Asia (Atos 16:6-10), quando consultamos a vontade do Senhor, Ele 
também nos visita e transborda sua sabedoria em nós. Para que nossas decisões não sejam equivocadas 
e estejam em sintonia com os propósitos do Pai. Aprendemos a discernir situações e movimentos espirituais, 
assim como Paulo quando expulsou espíritos malignos de uma mulher que profetizava em nome de Deus. 
(Atos 16:16-18). O discernimento espiritual é um conhecimento concedido pelo Senhor para agirmos com 
ponderação e prudência na tomada de decisões relacionadas aos negócios, alianças, relacionamentos 
amorosos, projetos, amizades. O Espírito Santo de Deus nos empresta sua sabedoria para que tenhamos 
percepção espiritual sobre a Sua vontade e, assim, nos livrar dos perigos.  
 
Para refletir: você costuma consultar ao Senhor antes de tomar alguma decisão sobre sua vida? 
 
2- Dignidade I Colossenses 1:10 Transbordar o conhecimento de Deus tem um propósito: para que nós, 
filhos de Deus, vivamos de maneira digna. Que privilégio! Quando o Espírito de Deus vive em nós, nosso 
comportamento muda, nossos padrões, referências e necessidades mudam. Sentimos o desejo de honrar 
Jesus Cristo com o nosso melhor (Colossenses 3:23) e para isso, é necessário pedir que o Senhor sonde o 
nosso coração e elimine tudo o que nos afaste dos seus preceitos. A perspectiva da vida cristã revela que 
devemos exercitar os princípios com excelência e frutificar em todo o tempo. Certa vez, Jesus Cristo chegou 
a amaldiçoar uma figueira, pois ela não estava cumprindo seu papel, que era o de dar frutos ( Mateus 21:18-
22). Significa que, para vivermos de maneira digna e excelente, também é preciso frutificar. Por vezes, nos 
sentimos inseguros ou incapazes de gerar frutos para o Reino, todavia é o Espírito de Deus quem nos 
capacita e quem transborda seu conhecimento em nós.  
 
Quais são as boas obras que você pode frutificar? Sugestão: ações de misericórdia, agir com bom 
procedimento, compromisso de oração por alguém aflito. 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai querido, somos gratos pelo privilégio de te servir. Senhor, sonda os nossos corações e elimina tudo 

aquilo que te desagrada. Derrama sobre nós a tua sabedoria e o teu discernimento espiritual com o propósito 

de mudar a vida das pessoas e que, assim, haja um transbordamento do teu conhecimento sobre a vida dos 

meus irmãos. Faz de nós um nosso testemunho vivo da tua graça! Amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1/9-14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1/9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/16/6-10
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/16/16-18
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1/10
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/3/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/21/18-22
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/21/18-22

