
 
Dia 30 de Junho de 2019 

 Líder: essa é pra você! Nada acima do suportável 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados 

além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que 

a possais suportar” (1 Coríntios 10.13) 

 

“Pois eu sei que jamais eu provado serei  

Além do que eu possa suportar  

E se ainda, eu cair e pensar que é o fim  

Jesus me ergue e segue junto a mim” 

(Situações, de Paulo Cezar) 

 

Talvez você seja como eu, que de vez em quando deixa as coisas ruins tomarem uma importância injusta e 

desnecessária em sua minha mente e coração; então você se sente triste, sem esperança, com o medo de 

não conseguir resistir. 

Levante a cabeça, Deus é fiel! Ele não cobrará de você um valor que você não pode pagar. Ele não requererá 

de você um esforço acima da sua capacidade. Ele não pedirá para você saber algo que ele mesmo não 

tenha ensinado de antemão. Ele não é como nós, sempre sabe o que faz e o que quer. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NXT CAMP 2019: Acampamento do ONE ministério para você, jovem após a universidade. De 6 a 8 de 

setembro, na CETE - Chácara Esperança; viveremos dias incríveis e cheios da presença de Deus. 

Investimento: R$ 260,00 - em até 3 vezes no cartão de crédito. Transporte não incluso.  Faça logo sua 

inscrição no link. 

Culto na Arena da Baixada - @sdabrasil 2019: Neste ano, teremos mais uma vez o encerramento da 

Semana de Avivamento no Estádio da Arena da Baixada. Para os outros dias do evento não será necessário 

o ingresso e você pode conferir a programação pelo site. Ingressos: R$ 15,00.   

 

Quebrando o Iceberg! Sobrevivência 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Entregue uma bexiga e um palito para cada integrante de sua célula. Explique que cada um deverá cuidar 

do seu balão, e quem mantê-lo intacto até o final ganhará um prémio. Diga: “Valendo!”   

Os participantes tentarão estourar o balão um do outro. Ao final, você explicará que não era para estourar o 

balão do outro, mas sim, manter o seu próprio balão intacto.  

O balão é nossa vida e precisamos cuidar dela, independentemente das circunstâncias, mesmo as pessoas 
tentando estourá-la. Lembre-se de José, que passou por inúmeras dificuldades e mesmo assim ele não 
revidou. Deus honrou José.   

 

https://youtu.be/jD8N36yT6TQ
https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/nxtcamp?fbclid=IwAR13anQgqIp5rZVOunIjdYDWx9rbQ_eanwuyLC-eAdDUAnDP469q6ve6moc
http://semanadeavivamento.com.br/


Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Existe um Rio (In The River) – Ana Nóbrega 

Jesus Filho de Deus – Fernandinho  

Melhor Um Dia (Better Is One Day) – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aprenda a Crescer em Cristo | Paschoal Piragine Jr. | 2 Pedro 1.3-8 

Pedro nos apresenta algumas características que devem existir e crescer no cristão; ele nos mostra que 

precisamos desenvolver uma disciplina de crescimento espiritual em vários aspectos. Hoje, vamos estudar 

que é necessário o crente ter: 

Um esforço para crescer no domínio próprio (v. 6): Domínio próprio pode ser entendido como 

autocontrole, capacidade de dominar impulsos, desejos e sentimentos. Ao mesmo tempo em que isto é uma 

manifestação do poder do Espírito Santo agindo em nós, é também um esforço “consciente”. O impulso é 

uma motivação inconsciente, mas o domínio próprio é um esforço consciente, em que os nossos valores 

falam mais alto do que todas as outras motivações interiores. 

Como você descreve domínio próprio? Poderia citar personagens da Bíblia que tiveram (ou que não 

tiveram) domínio próprio?  

No conceito bíblico, desenvolver o domínio próprio é subjugar o homem carnal e impulsivo que existe em 

nós aos valores de nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Portanto, não tem como sermos tratados 

por Deus se não entregarmos o controle total de nossas vidas para ele. Quando estamos no controle de 

nossas vidas, somos como animais; quando nos entregamos para Deus, somos transformados/ restaurados.  

O que impede você de ter domínio próprio? 

Por tudo isso, Paulo considera o autocontrole como parte do fruto do Espírito Santo, que vem de uma pré-

disposição determinada de colocar Jesus como dono da nossa vida.  

O que você tem feito para desenvolver o seu domínio próprio?  

Hoje, o Senhor quer elevar o seu padrão de conduta para você ser mais parecido com Jesus. Você 

quer ser restaurado? Você quer mudar os seus relacionamentos, a sua vida emocional e 

profissional? 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uma das disciplinas mais comuns da vida com Deus é o jejum. Nessa semana, esforce-se para jejuar de 

forma especial para o Senhor, abrindo mão de uma refeição para buscar mais a sua presença. Assim, você 

também estará exercitando o domínio próprio. 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deus, colocamos tudo em tuas mãos, não queremos entregar apenas o nosso temperamento, e sim toda a 

nossa vida, para que ela seja totalmente transformada e seja plenamente guiada pelo Senhor. Que o poder 

do teu Espírito seja nosso auxiliador, para que não venhamos agir por nós mesmos e sim conforme os teus 

valores.   

https://youtu.be/tfwVzJAnEHQ
https://youtu.be/mvKNu6mDHZQ
https://youtu.be/UAiw9sSqSJk
https://youtu.be/g9ahkOphPro?t=3806
https://my.bible.com/bible/1840/2PE.1.3-8
https://my.bible.com/bible/1840/2PE.1.6


 


