
 

 
1. ORAÇÃO (3 min.): Inicie a reunião com uma oração dedicando a reunião do 
grupo a Deus e pedindo Sua direção! 
 

2. ADORAÇÃO (3 min.): Ajude as pessoas a se expressar para com Deus (use 
salmos bíblicos ou músicas de louvor). 

Nossa sugestão:  

 Leia 1 Pedro 1:15 

 Música: Hino Santo, santo, santo (Cantor Cristão n.9). 

 

3. ESTUDO BÍBLICO (7 min): Faça o Estudo de hoje descrito na próxima folha! 

 

4. QUESTÕES: As perguntas não são obrigatórias! Faça somente se houver 
condições e tempo para uma conversa entre os participantes! 

 
5. PASSAR AGENDA E AVISOS IMPORTANTES 
 

 
ONDE ESTÁ NA BÍBLIA? II Cor. 3.18 

 

Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa 

glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos 

com o Senhor, que é o Espírito. 

CÉLULAS NAS EMPRESAS Curitiba, 11/09/17 

Tema: Santificação 
 
Objetivo: Reconhecer 
como o Espírito San- 
to nos ajuda no 
processo de 
santificação. 

FAZENDO A DIFERENÇA PARA ALGUÉM 
ESQUEMA DA REUNIÃO 



 

ESTUDO BÍBLICO 

1. Introdução do tema:  um jovem comerciante, que participou de um evento na Adhonep, compartilhou sua 
experiência de transformação através da ação desta Associação. Antes de render-se a Jesus Cristo, tinha uma 
prática comercial muito comum. Para fazer um capital de giro (empréstimo bancário de curto prazo) ele emitia 
duplicatas* frias em nome de amigos ou até mesmo pessoas fictícias. O país vivia numa fase que se 
convencionou chamar de “ciranda financeira” e até mesmo gerentes de banco, faziam vista grossa a estes 
artifícios financeiros. O importante (para os bancos)  eram os juros extorsivos  cobrados e descontados dos 
títulos. Para sobreviver à ciranda, tudo era válido. O problema era que, quanto mais duplicatas eram emitidas, 
mais eram necessárias para substituí-las porque os juros mal eram pagos com as anteriores. Claro que em 
pouco tempo ele foi à falência, tendo que vender propriedades para quitar as dívidas e não correr o risco de 
ser enquadrado no código penal.  
Tempos depois, um amigo e fornecedor, lhe pediu para usar o nome de sua empresa para emitir uma duplicata 
para negociá-la junto a um banco.  Lembrando dos novos princípios e valores que ele estava aprendendo e 
vivenciando na Bíblia, disse sem receio, que não poderia atendê-lo mais neste tipo de transação. A Bíblia, 
através do profeta Miquéias cap. 6 vs. 11, faz a seguinte pergunta: “Poderia alguém ser puro com balanças 
desonestas e pesos falsos?”  
Existem negócios bem ou mal sucedidos, isso depende da competitividade dos mercados. Porém, há duas 
formas de escolher fazer negócios: a legal ou ilegal ou, a correta e a incorreta diante de Deus, e dos homens. 
*DUPLICATAS: Títulos mercantis lastreados em operações de compra e venda. Antecessor dos atuais boletos 
bancários. 
 

2. Falando sobre o assunto:   

I. A Santificação, no ambiente empresarial, não é só uma possibilidade. É fundamental para que o sucesso 
pretendido, seja atingido sem causar à sociedade,  danos morais, físicos e materiais. Diariamente, temos visto 
nas mídias diversas, o gigantesco dano causado à população – especialmente a parte mais carente – por causa 
da corrupção nas instituições em nosso país. Obras públicas superfaturadas em  escolas ou estradas, que não 
são construídas com a qualidade necessária,  acabam causando até mesmo a morte de pessoas. Os desvios de  
verbas que nunca chegam à ponta do processo, deixam hospitais sem remédios ou equipamentos necessários 
muitas vezes urgentes. Tanto nos pequenos como nos grandes negócios as pessoas são tentadas a fazer 
escolhas erradas que desagradam a Deus. 
 

Fo 

II. PROPOSTAS INDECOROSAS -  Muitas vezes servos de Deus são confrontados com propostas corruptas e 
ilegais em seu trabalho e ficam atribulados porque precisam tomar, uma decisão que certamente desagradará 
o Espírito Santo. E se não aceitar, pode até perder o emprego. 
Todo aquele que é nascido de novo (João 3.3) passa a ser dirigido pelo Espírito Santo. Através da oração e 
estudo da Bíblia, consegue identificar as ciladas do inimigo e ter sabedoria para vencê-las. Ele orienta e dá 
forças para os enfrentamentos. Ele caminha junto e fortalece. (Mateus 28.20). 
 

III. Cumprindo a missão nos relacionamentos no ambiente corporativo. 
Uma vez salvo pela graça de Jesus Cristo (Rom. 10.9) – mantendo-se em permanente comunhão com o Espírito 
Santo, o servo  de Deus torna-se apto a transformar os relacionamentos no ambiente de trabalho. Estará 
sempre disposto a ser o primeiro a perdoar e a liberar perdão. Ao ser instado a participar de algo escuso ou 
contra os valores da ética cristã, será o primeiro a denunciar o desvio, mesmo que com risco de prejuízo 
pessoal. 
 
Conclusão: vivendo e testemunhando sua fé de maneira inabalável, Deus vai usá-lo com poder e graça para 
transformação da humanidade em geral e de seu ambiente de trabalho em particular. 
 

 

 

 



 

 

LEMBRE-SE! Sempre que for possível, convide pessoas para 
irem a um culto da igreja! 

Quando houver interesse, encaminhe pessoas para fazer o 
discipulado!  

Questões para debate: 
 
 É possível existirem organizações sérias no contexto social, econômico e político atual? 

 Por que é necessário que as organizações se tornem santas” no sentido de fazerem somente 

negócios de forma lícita? 

 Qual o tipo de pessoa (caráter) é necessário para a transformação e santificação no 

ambiente de trabalho? 

 Como tem sido sua atitude ou decisões quando é confrontado com propostas no ambiente 

de trabalho que podem entristecer o Espírito Santo? (Efésios 4.30). 

 O que Você decida fazer hoje para melhorar suas atitudes e decisões no propósito de 

santificar o ambiente de seu trabalho? 

 

 

Pib Curitiba 
Rua Bento Viana, 1200 
Batel, Curitiba – PR 
Cultos: sábados 19h30, domingos 9h, 11h e 19h. 

 


