
ASSUNTO DA SEMANA: Leve a sério a voz do Senhor 
Curitiba, 15 de janeiro de 2023 

 
Objetivo do encontro: Começarmos um novo ano, renovando as nossas forças e firmando a fé em Jesus Cristo. 
Renovando nossa esperança e relembrando que, como crentes no Senhor, devemos “Levar as pessoas a buscar um 
relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido em todos os povos, no poder 
do Espírito Santo”. 
Para o líder: Em 2022 recuperamos as nossas vidas pós-pandemia, mas muitas marcas ficaram. Muitos perderam 
familiares para o COVID; muitos, por diferenças de opinião, acabaram amizades, se afastaram de familiares, 
abandonaram a comunhão. Neste momento é que a célula se faz importante, trazendo a mensagem do Senhor Jesus 
para dar conforto e, ao mesmo tempo, motivar a todos quanto a missão de evangelismo da própria célula. Lembre-
se: este  é um momento de renovação, de recomeço, de podermos reiniciar e voltar ao primeiro amor em Cristo. 
Convoque sua célula para esse recomeço! 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Quais são os seus projetos, desejos e expectativas para 2023? 
Objetivo e aplicação: 
Entregue papel e caneta para cada um, peça que anotem todos os projetos, desejos e expectativas que tem para 
este ano. Marque a data do encontro e, por fim, solicite que cada pessoa escreva uma mensagem de esperança para 
si mesma; cada um lerá sua carta no fim do ano. Permita que todos possam comentar sobre um dos pontos que 
escreveu. Solicite que guardem este papel na bíblia, carteira ou outro local em que não percam e peça que abram 
somente no final de 2023.  

1. Em Ti Jesus https://www.youtube.com/watch?v=Rzs6HeAGQHg 

2. Leia: Salmos 121, qual o versículo que mais te chamou a atençãoe por quê? 
3. Em oração,lembre-sede todas as bençãos que receberam durante o ano de 2022 
4. CantareiTeu Amor https://www.youtube.com/watch?v=li18zBd1vt0 

O RESUMO DA MENSAGEM: Leve a sério a voz do Senhor 
1 Reis 13:1-10 – Pr. Paschoal Piragine Jr 

INTRODUÇÃO 
Neste estudo vemos uma divisão de Israel em 2 reinos (Norte e Sul) e o afastamento do ungido rei Jeroboão dos 
propósitos do Senhor. Neste contexto que Deus envia seu profeta para anunciar o repúdio divino ao que estava 
acontecendo. Dentro desta mesma situação aparece alguém descrito como um profeta velho que se torna um 



obstáculo a anunciação da palavra do Senhor. Vejamos o que cada um destes personagens tem a nos ensinar sobre 
levar a voz do Senhor a sério: 

1. Não desperdice a oportunidade de Deus(1 Reis 13:4-9 e 1 Reis 11:37-38): a grande lição sobre o que 
ocorreu na vida de Jeroboão desde sua unção como rei até o seu completo afastamento do caminho do Senhor é de 
como podemos desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando. O Senhor não para de nos chamar e de se 
revelar com sinais e maravilhas; se estivermos, porém, comprometidos com o pecado e com as pessoas erradas, não 
temos coragem suficiente para tomar as atitudes que o Senhos está nos pedindo.  
Você já pensou nas várias maneiras que Deus tem falado ao seu coração? Como que você identifica as 
oportunidades do Senhor na sua vida? Qual é o valor e o significado da benção da palavra de Deus? 

2. Não troque a voz do Senhor pela voz de mais ninguém (1 Reis 13:11-19): levar a sério a palavra de Deus é 
não trocar a palavra dEle pela palavra de quem quer que seja. Assim, a bíblia nos adverte que: mesmo que alguém 
opere milagres, deverá ser coerente com a palavra de Deus já revelada na bíblia. Lembre-se que a tática de Satanás é 
operar com sutileza e engano sobre nossas vidas; às vezes, o cansaço, a fome, as circunstâncias, o carinho ou 
respeito que temos com alguém, nos fazem deixar a voz de Deus para ouvir as vozes daqueles que nos influenciam. 
Siga o que a bíblia está lhe ensinando, permita que o Espírito Santo seja seu professor.  
Quem hoje tem te influenciado? E por que consegue te influenciar? Você se sente afastado dos propósitos de Deus 
por esta influência?  

3. O profeta velho (1 Reis 13:25-32): Deus pode usar a boca do falso profeta com o propósito de infundir o 
temor do Senhor em seu coração e a intenção é que haja um arrependimento por não ouvir a voz dEle em você. Hoje 
é um tempo de se reconciliar com Deus e gerar novos compromissos e atos para com Ele. Como que ocorreu com o 
novo profeta, que só pregava o que o povo queria ouvir, mas passa a ser comprometido com a palavra de Deus. 
Como Deus pode usar um falso profeta, para transmitir o juízo de Deus para um profeta verdadeiro? Se um 
verdadeiro profeta desobedece e é disciplinado por Deus, o que acontece com os falsos profetas? 
Conclusão: 
Não troque a palavra de Deus por nenhuma outra voz. O Senhor tem dado tantas oportunidades, aproveite tudo o 
que Ele tem oferecido. Se Deus está sendo misericordioso com você, tome uma atitude: talvez seja o momento de 
reconhecer seus erros, arrepender-se e tomar atitudes de mudança e compromisso genuíno com a voz do Senhor. 
Checagem:  
O que mais Deus precisa fazer para que você entenda o valor e a benção da palavra dEle sobre a sua vida? Hoje, Ele 
está lhe chamando para uma entrega total e absoluta, o que lhe falta para se entregar por completo? 

As viagens missionárias voltaram e o Min. de Missões te convida a participar da viagem para Ilha Rasa, no litoral do 
Paraná, que será nos dias 18-21/02! Venha vivenciar a missão na prática, dedicando seu tempo para servir e 
comunicar as boas novas de Cristo. Faça sua inscrição em: https://pibcuritiba.org.br/viagens-missionarias/ 

Oremos: Pratique o momento B.O.M. com a sua célula! Dividam-se em grupos de 2 ou 3 pessoas de mesmo sexo e 
questionem: o que Deus lhe falou em seu momento de leitura bíblica nesta semana? Qual é o seu motivo de oração 
para hoje? E como você irá cumprir a missão de levar o evangelho a toda criatura entre as pessoas ao seu redor? 


