
 

   
 

 
Dia 29 de setembro de 2019 

 

Líder: essa é pra você! Sendo espiritual em tudo 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus” (1 

Coríntios 10.31). 

Sim, comer legumes, ou churrasco, ou frutas, ou um hambúrguer no McDonalds pode glorificar a Deus. Sim, 

beber água, ou refrigerante, ou suco, ou achocolatado é algo com que Deus se importa. Sim, jogar vôlei, ou 

futebol, ou basquete, ou xadrez é um exercício espiritual. 

Você é um corpo e também um espírito; nenhum dos dois pode ser desligado. O tempo todo, você é filho de 

seus pais terrenos e filho de seu Pai celestial. Portanto, tudo o que você faz envolve sua vida aqui e sua 

vida lá, o seu eu corporal e o seu eu espiritual. Portanto, tudo pode glorificar ou desonrar a Deus. O seu 

comer pode glorificar ou desonrar a Deus. O seu beber pode glorificar ou desonrar a Deus. O seu exercitar 

pode glorificar ou desonrar a Deus. Todas as nossas atividades são exercícios espirituais. Logo, busque, 

em tudo, bendizer o Senhor. 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula: 

Ser Igreja - Intensivo: Sábado, dia 05 de outubro, no Salão Social acontecerá o curso para batizados 

tornarem-se membros. Das 8h às 17h30.  

Conferência InovAÇÃO: A ideia é sempre falarmos sobre empreendedorismo, mercado de trabalho e como 

podemos inovar dentro do nosso trabalho e influenciar cada vez mais as pessoas à nossa volta! Preencha 

o formulário para se inscrever e participar conosco! Dia 19 de outubro (sábado), na Capela da PIB. 

Inscrições: http://bit.ly/one-inovacao  

Seminário - O sucesso e a saúde mental e espiritual: Dia 19 de outubro, sábado, das 9h às 17h. 

Informações: www.revestidos.org | contato@revestidos.org | (41) 99502 9113 

Café com negócio: Dia 26 de outubro, sábado, no Templo da PIB, das 8h30 às 11h30. Inscrições online 

por R$ 10: http://rebrand.ly/5mx66f | No dia, o ingresso custará R$ 15. 

Cursos diversos: Adobe Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Não sou designer. Mais 

informações no site da PIB.  

Quebrando o Iceberg! Spotify humano 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Testar a memória. 

Material: Papéis com uma palavra escrita neles (exemplos: amor, paz, vida, fé, espírito, santo, Deus, Jesus, 

igreja, esperança, luz, alegria, bondade, céu, palavra, fiel, justo, poderoso, soberano, graça, misericórdia...); 

um pacote de bala ou uma caixa de BIS. 

http://bit.ly/one-inovacao
http://www.revestidos.org/
mailto:contato@revestidos.org
http://rebrand.ly/5mx66f


 

   
 

Desenvolvimento: Será lida uma palavra anotada no papel e os participantes devem cantar uma música 

que a contenha. Quem conseguir ganhará um prêmio (uma bala ou um BIS). 

Conclusão: É fundamental é a memorização, ainda mais da Palavra de Deus. A meditação constate na 

palavra, seguido de ações é que nos transformam e nos faz a cada dia mais parecidos com Cristo. 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

É Tudo Sobre Você - Morada 

Preso a Ti (Ao Vivo) - Ton Molinari 

Rei Que Merece o Louvor · One Ministério 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Para a Glória de Deus | Pr. Paulo Feniman | Salmo 96.1-3 

Deus tem operado para a sua glória. Tudo o que Deus tem feito nesses dias, em diferentes lugares, 

especialmente no que diz respeito à obra missionária, ele tem feito para a sua glória. Não é para o 

crescimento das nossas igrejas, não é para o crescimento dos nossos ministérios, não é para o crescimento 

pessoal de alguma pessoa em específico, mas é para a sua glória. Tudo o que nós fazemos deve ser voltado 

para a glória de Deus. Tudo o que nós temos deve refletir a sua glória. Tudo é para a glória de Deus.  

1) Deus reivindica adoração entre todos os habitantes da terra (v. 1): Neste trecho, o salmista nos 

chama a cantar ao Senhor. O sentido trazido aqui é de adorar, contemplar ou observar aquilo que Deus tem 

feito. Mais do que isso, não somente nós, mas ele cita "todos os povos da terra" como o apóstolo João 

também descreve em Apocalipse 7.11: "Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 

quatro seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus". 

O desejo de Deus é ver toda a terra louvando e cantando para si. 

Deus quer usar a sua vida, sua família, suas finanças para a sua glória. Você está disposto? 

Como nossa vida, família, finanças glorificam a Deus? 

2) Ele nos convida e nos conclama para proclamarmos a sua salvação (v. 2): Novamente ele nos chama 

a cantar e contemplar o Senhor, mas agora nos colocando uma responsabilidade: proclamar a sua salvação. 

Em outra versão, temos a expressão "bendizei o seu nome". A palavra bendizei em sua origem primitiva 

vem do termo barak, que significa abençoar ou ajoelhar. Deus inspira o salmista a nos convocar para uma 

missão privilegiada. Ao mesmo tempo que ele nos chama a adoração, também nos responsabiliza a 

proclamar e abençoar todos os habitantes da terra com a sua salvação. Deus está se movendo, e ele nos 

dá o privilégio de participar do seu mover. Isso apenas é possível por meio de Cristo Jesus. Nós fomos 

escolhidos! Sejamos intencionais nesse trabalho e forma de cultuar o Senhor. 

Em que situação Deus usou a sua vida (recursos materiais, habilidades ou talentos) para a sua 

glória? Compartilhe. 

Quantas pessoas no seu convívio ainda não experimentaram a salvação e a adoração a Deus? Você 

tem pregado a palavra a eles? (2 Timóteo 4.2) 

3) Que a gente possa anunciar a sua glória entre as nações (v. 3): Este versículo 3 nos instiga a "contar 

a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito". Algumas versões trazem as palavras "anunciai 

entre as nações" que no original também significa numerar e anotar. O sentido aqui é de numerar as 

"maravilhas" que o Senhor tem feito entre as nações para que, depois disso, possamos anunciar estes feitos 

do Senhor em nossas vidas. Não podemos perder tempo! 

Quais maravilhas Deus tem feito na sua vida? Você as tem usado como oportunidades para 

transformar a vida das pessoas? 

https://www.youtube.com/watch?v=ePdRgBWhvog
https://www.youtube.com/watch?v=nIIofUkiHPo
https://www.youtube.com/watch?v=JxXIP9_fLmw
https://youtu.be/D1HMn6jU1cg?t=3263
https://my.bible.com/bible/211/PSA.96.1-3
https://my.bible.com/bible/211/PSA.96.1
https://my.bible.com/bible/211/REV.7.11
https://my.bible.com/bible/211/PSA.96.2
https://my.bible.com/bible/129/2TI.4.2
https://my.bible.com/bible/211/PSA.96.3


 

   
 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nós temos algo que a igreja primitiva não tinha, as redes sociais online. Através delas, algo pode ser visto, 

assistido, lido e compartilhado por milhões de pessoas. Use seu Facebook, Instagram, YouTube ou Twitter 

para compartilhar o evangelho. Torne isso um hábito; use a escrita, ou a fotografia, ou os vídeos e propague 

as boas-novas de grande alegria.  

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Papai, nos encoraja a prosseguir anunciando a sua glória. Nós te pedimos unção de coragem e ousadia, 

precisamos continuar firmes em nossos princípios, fortalecendo nossos valores no Senhor para que Cristo 

seja exaltado e glorificado em nós e através de nós. E como Jesus, como Paulo, que sigamos em frente 

pregando às nações em palavras, em atitudes, em amor. Usa-nos Pai, para a tua glória! Em nome de Jesus 

oramos. Amém! 

 

 


