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Quebra Gelo: 
Pegar ou mostrar imagens de alguns tipos de formas de bolo com formatos diferentes (quadrada, 
redonda, furado no meio, em formato de coração, etc) para ilustrar o momento. Para cada um dos 
tipos de forma apresentada pergunta que forma o bolo sairá após assado?

Texto base: 
Romanos 12.2 - “E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”.

Desenvolvimento: 
Descobrir e experimentar a vontade de Deus para a nossa vida sempre é uma das questões que 
mais passam pelas nossas cabeças de jovens e adolescentes. Somado a isso vem outras dúvidas 
relacionadas em nossas vidas e uma das mais complexas é a relacionada a carreira. Por exemplo, 
será que Deus quer que eu seja um médico? Ou um youtuber? Talvez um professor de educação 
física ou ainda, quem sabe um bombeiro? Puxa, mas seria legal também ser um TikToker?

Pergunta Participativa 01: 
Você já pensou sobre isso? Já se questionou acerca de qual é a vontade de Deus para sua vida? 

Saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possí-
vel, desde que sigamos as orientações de Paulo no texto acima.

John Piper, aponta que para experimentar a vontade de Deus, ou seja, discernir a vontade de 
Deus implica, necessariamente em ter uma mente renovada. Pois somente com a mente renova-
da poderemos experimentar a “boa, perfeita e agradável vontade de Deus”.

É importante destacar que é necessário passar pelo filtro que Paulo apresenta nesse texto ao fa-
lar que somente com o ensino bíblico e outros fatores relevantes produzem uma direção para a 
minha vida que Deus aprova e abençoa. 

Isso conduz ao segundo ponto: a renovação ocorre principalmente através da Palavra de Deus e 
da oração.

Pergunta Participativa 02: 
Você possui o hábito de ler e meditar na Palavra de Deus diariamente? Você costuma dedicar 
tempo de oração durante o seu dia?

Para Piper, ao dizer que nós precisamos ter uma “mente renovada”, Paulo está afirmando para 
nós que é necessário, mergulhar nossa mente na palavra de Deus, saturar a mente com a Palavra. 

TEMA: 
COMO EXPERIMENTAR A 
VONTADE DE DEUS PARA 
MINHA VIDA?

Antonio Marcos Sobrinho Lima
Presidente interino da JUBACAP
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A mente cristã é moldada pela palavra de Deus, sempre orando: “Ó Deus, molda-me. Ó Deus, re-
faz-me. Ó Deus, me conforma a essa palavra, até o recôndito do meu ser”.
A partir da mente renovada e da experiencia de oração, podemos chegar a descobrir qual é o 
chamado de Deus para a minha vida.

Pergunta Participativa 03: 
Você já sabe qual é o chamado de Deus para sua vida? Tem algumas suspeitas de qual pode ser 
o chamado de Deus para sua vida?

John Piper nos ajuda a buscar conhecer qual é a vontade de Deus para nossa vida por meio de 
alguns passos que podemos trilhar para ao final chegar a uma possível resposta:

01 – Saber que o Espírito Santo nos presenteou com dons
Uma mente renovada leva a sério seus dons espirituais. Quais são eles? Deus não vai te chamar 
para fazer algo que ele não tenha te concedido o dom. E o que são os dons?
Penso que os dons que Paulo e Pedro têm em mente estão bem resumidos em 1 Pedro 4.10: “Ser-
vi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme 
graça de Deus”.
Pergunta Participativa 04: Você sabe qual (is) dom (ns) ou talentos você possui? Você utiliza seu 
dom ou dons em prol do corpo de Cristo?

02. Aptidão Natural e Prática para fazer algo
Para Piper uma mente renovada leva a sério suas habilidades pessoais. Com isso não me refiro 
primariamente aos dons espirituais. Pode ser que eles coincidam, mas podem ser também que 
não. Mas me refiro e falo de habilidades práticas que Deus pode usar de modo especial em algu-
ma situação. 
Por exemplo, habilidade com finanças, destreza manual, organização ou várias outras possíveis 
aptidões que podem ser extremamente úteis no desenvolvimento do chamado de Deus para sua 
vida.

Pergunta Participativa 04:
Quais são suas habilidades pessoais? Você utiliza suas habilidades pessoais para a Glória de Deus?

03. Confirmação da igreja local
Uma mente renovada leva a sério a afirmação e a confirmação da igreja local. 
É essencial que você seja parte de uma igreja local. É o normal para um cristão, e é a única forma 
pela qual alguém pode desenvolver seus dons e seus talentos é na comunidade local. Particular-
mente sou apaixonado pela igreja local, pois é nela que Deus manifesta sua graça, misericórdia 
e amor.
Foi na igreja local que meus dons e talentos foram reconhecidos e a partir dai pude perceber qual 
era e é o chamado de Deus para minha vida.
Parte da tarefa da igreja local é confirmar nossos dons, nosso desejo, nossa habilidade e nossa 
compaixão. Sem essa confirmação, por estarmos sozinhos corremos o risco de confundir a dire-
ção de Deus.

Pergunta Participativa 05: 
Você se envolve com seus dons e talentos na igreja local? Em quais ministérios e áreas você serve? 
Tem alguma área que você acha que seu dom e talento pode ser mais “abençoador”?
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04 – Glória De Deus
Por fim e mais importante é que uma mente renovada deseja glorificar a Deus acima de tudo e 
muito mais por meio dos seus dons e talentos. Como Paulo fala em 1 Coríntios 10.31:
“Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus”.

Pergunta Participativa 05:
Em tudo isso, eu estou buscando a glória de Deus? Esse caminho ao qual estou sendo conduzido 
é o que mais glorifica a Deus?”

Desenvolvido a partir de: Piper, John. Como saber o chamado de Deus para minha vida? Disponível em https://voltemo-

saoevangelho.com/blog/2021/09/como-saber-o-chamado-de-deus-para-minha-vida/

TEMA: 
DISCIPULO RADICAL

Pr. Thiago Chabaribery
Igreja Batista do Bacacheri

Quebra Gelo: 
O que faz você ser diferente de quem está perto de você?
- Falem sobre características, sonhos, projetos de vida...
Quando nos unimos, mesmo com as diferenças, o que nos faz UM é estarmos em Cristo Jesus. 
Você pode celebrar por isso?

Texto base: 
Lucas 9.23

Desenvolvimento e Perguntas para aplicação do desenvolvimento:
Certa vez A. W. Tozer disse algo interessante: Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em 
todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu; conversa familiar-
mente todos os dias com alguém que não pode ver; espera ir para o céu pelos méritos de outro; 
esvazia-se para que possa estar cheio; admite estar errado para que possa ser declarado certo; 
desce para que possa ir para o alto; é mais forte quando ele é mais fraco; é mais rico quando é 
mais pobre; mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver; renuncia para que 
possa ter; doa para que possa manter; vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo 
o entendimento.

1. Qual é o conceito que você tem de uma vida com Deus? 
(Defina em palavras ou até mesmo contando um pouco do seu testemunho de vida com Deus)

A palavra de Deus em Lucas 9 versículo 23 nos diz: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se 
a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.” 

2. O que hoje podemos considerar como perda e como ganho diante do mundo e tempo em 
que vivemos?



6

Todos trabalham para obter lucros neste mundo, mas Deus diz para trabalhar e obter lucro na 
eternidade. Se pudermos ganhar o mundo, por quanto tempo ele durará? A nossa vida é nada 
mais do que um vapor que aparece e logo desaparece. É como uma planta que nasce, cresce, de-
pois seca. Se ganharmos o mundo e perdermos Jesus e o perdão dos nossos pecados, realmente 
teremos perdido tudo. Se ganharmos o mundo e deixarmos de investir no reino de Deus, nada 
temos feito.

3. O que temos feito como discípulos que pagam o preço e investem no reino de Deus? (Com-
partilhe alguns frutos que você produziu nesta semana!)
Conclusão: SER UM DISCÍPULO RADICAL TRÁS EM SI UM CONTRASTE DE PRINCÍPIOS

Para o mundo: Ser cristão é perder a vida! Abandonar a bebida alcoólica, o adultério, a mentira, o 
roubo, as orgias... é somente perder. 

Para Deus: Ser cristão é abandonar o pecado e receber o perdão. O que o mundo chama de perda, 
Deus chama de ganho.

O que você precisa perder para poder ganhar?

TEMA: 
OLHOS COMO CANDEIAS

Pr. Enrique Costa Alde
IB Rio Verde Ponta Grossa

Tema:
Olhos como Candeias

Quebra Gelo:
Qual a função dos faróis de um carro na estrada a noite? Porque precisamos de óculos as vezes? 
Porque os vidros das janelas precisam estar limpos? Porque precisamos que os espelhos não es-
tejam embasados?

Texto base: 
Mateus 6:22,23
Desenvolvimento: Em se tratando das redes sociais que usamos, dos programas de televisão que 
assistimos, dos conteúdos que lemos, do que pesquisamos e de tudo que de todos os lados assi-
milamos, fica a pergunta: O que temos curtido? O que temos compartilhado? Quais são as pesso-
as, perfis e canais que seguimos? Segundo a instrução bíblica, precisamos dedicar maior atenção 
à tudo isso, PORQUE SE OS NOSSOS OLHOS FOREM MAUS O NOSSO CORPO IRÁ PADECER. A 
Maravilha é que; se os nossos olhos forem bons todo o nosso corpo será luminoso, ou iluminado!  
 Então, parece que isso é realmente sério, é algo que devo me importar. A que tudo indica, 
isso pode ser tanto de dentro para fora, como de fora para dentro, ou seja, 1. O que vemos (adentra 
os nossos corpos através dos nossos olhos) isso pode prejudicar o todo o nosso corpo. 
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2. Como o que há de mais profundo (o que o nosso coração nos faz ver) pode nos levar a procurar, 
o que há de mais horrendo deste mundo, como uma fonte de alimento, que de certa forma tam-
bém fará com que o nosso corpo sofra. De todas as formas, e sob ambas as circunstâncias a luz 
de Jesus deve brilhar em nossos corações e consequentemente em nosso olhar! Como dizia um 
“corinho” antigo “deixa a luz do céu entrar, Deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu 
coração... E deixa a luz do céu entrar!” e nós bem sabemos quem é a luz que precisa entrar nos 
nossos corações... 

Perguntas para aplicação do desenvolvimento: 
O que temos curtido, o que temos seguido, o que temos compartilhado? ou o que os nossos olhos 
tem desejado? Quanto da Luz de Jesus há em nós?

Parece contraditório, mas precisamos aprender a decidir. Uma das melhores coisas que fazemos 
é aprender com alguém que soube fazer isso. Daniel é esse exemplo que se perpetuou ao longo 
dos séculos e que sempre nos ensina. O tempo que chamamos “hoje” é de constantes decisões, 
principalmente quando se é jovem. Todo o dia é dia de decisão sobre alguma coisa. E isso é desa-
fiador. Muitas vezes as pessoas preferem fugir dos problemas por conta do medo, do que resolvê-
-los. Decidir por algo não é fácil, pois exige cautela, reflexão e sabedoria, e, é nesse momento que 
muitas pessoas ficam ansiosas, sem saber o que fazer.

No universo de vidas jovens, sabemos que muito mais os sonhos são coisas do cotidiano, contudo, 
o que vai nos garantir um futuro bem-sucedido são as decisões corretas que tomaremos na vida. 
E para nos ajudar nesse desafio, podemos contar com os exemplos de Daniel, um jovem que de-
cidiu agradar a Deus e deu um excelente testemunho em sua geração, ao ponto de seus inimigos 
não encontrarem nenhum motivo para o acusarem (leia Daniel 6:4,5). 

Quebra Gelo:
Para aprendermos a decidir é preciso estabelecermos um relacionamento com Deus e ter fé que 
fundamenta aquilo que pretendemos fazer. Pense comigo agora: Qual o “testemunho” de sua 
história de fé em suas decisões pessoais (trabalho, vida afetiva, estudos etc.)? 

Texto base: 
“Daniel tomou a decisão de não se contaminar com os alimentos do rei e com seu vinho. Pediu ao 
chefe dos eunucos para deles se abster” (Daniel 1:8).
Desenvolvimento: Sobre o que decidir? Veja algumas decisões que você deve tomar para ter uma 
vida vitoriosa:
1) Decida pela excelência

TEMA: 
APRENDENDO A DECIDIR

Pr. Alcir Santos de Araújo 
Igreja Batista Centra de Beltrão
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Daniel foi um exemplo de pessoa que buscou a excelência em tudo o que fez. Ele era um jovem 
acima da média e a Bíblia cita muitas vezes as suas qualidades.
“Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento (...)”. 
“Tenho ouvido dizer a teu respeito (...) que em ti se acham a luz, e o entendimento e a excelente 
sabedoria” (Dn 5:12-14).
Deus deseja que você tenha uma vida abundante (leia João 10:10), mas para isso, você precisa ser 
uma pessoa obediente à Sua Palavra e buscar a excelência em todas as áreas de sua vida. Não 
se acomode em ser apenas um número na igreja, na escola ou no seu trabalho. Busque crescer, 
aprender com os erros, e tome cuidado com as amizades que te afastem desse propósito. Se você 
buscar ser melhor a cada dia, você colherá muitos frutos bons (Pv 22:29). Quem escolhe fazer as 
coisas com excelência se destaca entre os outros e é recompensado por isso. Daniel era assim. A 
Bíblia diz: “Ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros 
e sátrapas e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. (...) Foi assim que Daniel 
prosperou durante o reinado de Dario e durante o de Ciro, o persa” (Dn 6:3; 28).

2) Decida pelo caráter
Infelizmente, a maioria das pessoas valorizam mais o talento do que o caráter. Porém, Deus está 
procurando pessoas que honrem seus compromissos, que sejam honestas, justas e de boa ín-
dole. No Salmo 101:6 está escrito: “Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. 
Somente quem tem vida íntegra me servirá”. Uma pessoa de caráter, tem palavra (Mt 5:37); é cor-
reta (2ª Co 8:21); e sempre honra o nome que tem (Pv 22:1). Ter caráter é muito importante, pois o 
talento pode até te levar a muitos lugares, mas só o caráter irá te sustentar. Você pode perder seus 
bens, sua saúde, sua família; mas nunca perca o seu caráter!

3) Decida pelo relacionamento com Deus
De todas as decisões que alguém pode tomar na vida, a mais importante e mais sábia é andar 
com Deus. E para isso, mais uma vez podemos tomar como exemplo Daniel: “Ouvindo essa notí-
cia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de 
Jerusalém. Três vezes ao dia, ajoelhado, como antes, continuou a orar e a louvar a Deus” (Dn 6:10).
Nos relacionamos com Deus através da oração e da leitura da Bíblia, e quanto mais buscamos ao 
Senhor, mais chegamos perto dEle e nos fortalecemos espiritualmente. Com isso, temos o desejo 
é fazer a Sua vontade e nos afastar de tudo o que não Lhe agrada. A intimidade com Deus faz com 
que Ele nos dê livramentos e nos abençoe no tempo certo. Veja estas passagens: 
“E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele” (Dn 1:9); 
“O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, 
pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei” (Dn 
6:22);
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração 
a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por 
causa das tuas palavras” (Dn 10:12).

Diante disso, dê o seu melhor para Deus e busque a cada dia ser como Daniel, que mesmo nos 
momentos mais difíceis, não renunciou aos seus valores e testemunhou a sua fé para todos à sua 
volta. Se você fizer isso, Deus te honrará e te mostrará o quanto vale a pena ser fiel a Ele!

Aplicando em nossa vida:
Todos nós temos um tempo de “maturação” na vida. Com Deus nossa maturação é fundamental 
e isso se manifestará nas decisões de vida que tomamos. Por isso, tenha em Deus a direção para 
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todas as decisões que necessitar tomar. Faça como Daniel, estabeleça um relacionamento firme 
com Deus e assim, com certeza irá errar menos nas decisões que tomar.

Tempo de oração

TEMA: 
COMBATI O BOM COMBATE

Pr. Erik Lira 
IBEI Icaraíma

Quebra Gelo: 
Você já ensinou alguma coisa a alguém? Como foi?
Você já superou algo ou venceu algum desafio que pode ser exemplo para alguém?

Texto base:
“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da 
justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos 
os que amam a sua vinda.”2ªTimóteo 4: 7-8.

Desenvolvimento: 
O apostolo Paulo fez esta declaração já no fim da sua vida, deixando o conselho e o exemplo para 
o seu filho na fé Timóteo. Paulo tinha a compreensão desta vida como sendo um Soldado que 
luta pela causa de Cristo nesta terra, sua luta era para que o Evangelho de Cristo fosse propagado 
a todos os povos, ele mesmo declara ter se passado como aqueles para de alguma forma ganha-
-los ou atrai-los para aceitarem o Evangelho de Jesus. (1ªCorinthios 9:22).

Combater o “Bom Combate”, é não se ocupar com o “Mal combate”, é focar a vida no real propó-
sito de sua existência, é investir seus dias, sua energia, seu dom e talento nas coisas que edificam 
o Senhor Jesus e seu Reino. É claro que não podemos esquecer de termos tempo de qualidade 
com a família, amigos, trabalho. Todavia é tempo de priorizarmos o Senhor e sua causa em nossos 
dias.

Terminar a corrida, é não desistir pelo caminho, a corrida só termina quando o corredor cruza a 
linha de chegada, muitos enfrentam dores, sede, vontade de desistir, todavia o atleta focado su-
pera todos estes desafios e vai até o fim. Não desistir de um filho, marido, esposa nesta batalha 
de oração e amor é fundamental para conquistar esta coroa.

Guardar a Fé, vai além de manter nossa vida nos ensinos de Jesus, sim nossa Fé está firmada 
sobre a Rocha que é Cristo e fundamentada nos seus ensinos, mas não se limita a absorvermos 
isso e levarmos uma vida cômoda, a Bíblia diz que a Fé sem obras é morta (Tiago 2:20), a Bíblia 
também menciona os heróis da fé dos quais o mundo não era digno deles (Hebreus 11: 30-40), e 
todos enfrentaram situações que somente pela Fé foram vencedores. O exemplo de Paulo e to-
dos estes, nos encoraja a intensificarmos nossa conduta de Fé.
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Perguntas para aplicação do desenvolvimento: 
1. Já teve vontade de desistir de alguma situação ou de alguém? Qual é a lição que aprendemos 
hoje sobre terminar a nossa corrida da vida?

2. Diante do exemplo de Paulo, qual seria o seu conselho a seu filho na fé? Qual exemplo seu ele 
poderia imitar?

3. Segundo Hebreus 11:30-40, quais foram as obras que os heróis da fé realizaram?

Peça a Deus uma vida de Fé ainda mais relevante nestes dias. Peça por aqueles que talvez até 
já pensou em desistir. Peça ao Senhor o fortalecimento e a sabedoria necessária para vencer os 
desafios da vida pela Fé.

Que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus!

TEMA: 
BOLA DE SABONETE

Pr. Genesis Fidelis  
PIB Assis Chateaubriand

Quebra Gelo: 
1. Você conhece pessoas que parecem uma colcha de retalhos em seus pensamentos, emoções 
e em sua fé?

Texto base: 
“Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se 
fez novo.” 2 Coríntios 5:17

Desenvolvimento:
Minha esposa tinha passado algum produto no banheiro de meu quarto que impedia de eu usá-
-lo. Decidi tomar banho no banheiro de meus filhos. Encontrei um monte de pedaços de sabo-
netes grudados. Meus filhos juntaram os restos e fizeram uma bola de sabonetes. Embora seja a 
favor da reciclagem, não foi algo que me deixou muito confortável pois não tenho esse hábito em 
meu banheiro. 

Esse “novo velho sabonete” tem a combinação de diversas fragrâncias, cores sortidas e tamanhos 
diferentes. Alguns até se misturaram formando uma nova tonalidade. São pedaços de marcas e 
qualidades diferentes. Embora até pode ter um cheiro que sobressaia, mas no geral se confun-
dem. Também são partes de sabonetes de épocas diferentes. Alguns são bem antigos, outros 
mais novos. Até pode funcionar, mas a aparência não é muito boa. Quebra o galho, mas não é 
igual um novo. 

Algumas pessoas parecem assim. São um aglomerado de ideias e sentimentos colhidos em dife-
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rentes momentos. Apresentam características diferentes de sua personalidade de acordo com o 
lado que você conhece. Pessoas sem consistência em seus pensamentos, emoções e em sua fé. 
Não conseguimos identificar sua essência, seu cheiro, sua origem. Pessoas que foram gastas por 
alguém o máximo que pode e depois restou apenas fragmentos de suas virtudes. Impactadas 
por um mundo que consome o ser e neutraliza a consciência.

 Mas nos resta uma esperança de ser renovados por completos a cada dia. Cristo possui 
uma forma especial de trabalhar com aqueles que estão desgastados da vida, regenerando nosso 
interior. É Ele que coloca uma fragrância maravilhosa em nosso ser. Através Dele que são identi-
ficados aqueles restos de nosso passado e substituídos por sentimentos segundo o Seu coração. 
E ainda isso acontece novamente a cada dia para propiciar sempre uma nova vida. É Nele que 
somos renovados para cumprir seus propósitos. Deixemos Cristo levar as coisas velhas de nossa 
vida para fazer tudo novo.

Perguntas para aplicação do desenvolvimento.
1. Você já percebeu o desgaste em alguma área de sua vida?
2. Tem algum resquício do passado que interfere hoje em seu jeito de ser?
3. Você gostaria de ser renovado em Cristo.

TEMA: 
TORNE-SE AQUILO EM 
QUE VOCÊ ACREDITA

Pr. Jean Gommes  
Têlemaco Borba

Leia Lucas 18:27; Gênesis 12:2.

No Novo Testamento há um relato fascinante de dois cegos que escutaram que Jesus estava 
passando, e a fé começou a brotar em seus corações. Eles devem ter pensado: Não temos de ficar 
assim. Há esperança de um futuro melhor. Então eles começaram a gritar: “Tem compaixão de 
nós, filho de Davi” (Mt 9:27).

Quando Jesus escutou seus gritos, fez uma pergunta interessante: “Vocês creem que eu posso fa-
zer isto?” (Mt 9:28). Jesus queria saber se eles tinham fé verdadeira. Os cegos responderam: “Sim, 
Senhor”. A Bíblia diz: “Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja feito segundo a fé de vocês. E os 
olhos se lhes abriram” (vv 29-30).

Perceba que foi a fé que lhes trouxe a cura. O texto afirma que Jesus tocou-lhes os olhos e disse: 
“tornai-vos no que acreditais”. Que palavras poderosas: seja aquele que você acredita ser! Perceba 
que as nossas crenças determinam que tipo de vida iremos viver e que milagres iremos experi-
mentar do Senhor Jesus. Em outras palavras, as nossas crenças determinam nossos resultados. 
As nossas crenças determinam nossa vida. As nossas crenças determinam nosso destino. As nos-
sas crenças determinam o quão alto podemos ir na vida.
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No que você crê sobre você? No que você crer sobre Deus? No que você crer sobre a vida, família, 
finanças, trabalho? Você acredita que pode subir na vida, elevar-se sobre os obstáculos, ser tudo 
aquilo para o qual Deus lhe criou para ser? Você se tornará tudo em que crê.

Talvez você esteja dizendo: “Mais os desafios que eu tenho que enfrentar são tantos que eu não 
sei como superá-los”. Você não deve se preocupar com a maneira como Deus vai resolver seus 
problemas ou ajudar a superá-los. Essa é a responsabilidade dEle. A sua é crer. Aquilo em que 
você acredita tem um impacto muito maior na sua vida do que tudo em que acreditam as outras 
pessoas. Sua fé em Jesus vai ajudá-lo a superar os obstáculos e desafios, mas a pergunta é: em 
que você acredita?

Perguntas de aplicação
1) Qual foi a parte que mais chamou a sua atenção no estudo?
2) Qual foi a principal lição que você aprendeu?
3) O que o Espírito Santo está te pedindo para fazer em resposta ao estudo de hoje?

TEMA: 
TRÍADE FUNDAMENTAL 
DO MEU SER

Pr. Pastor Daniel Fabio Alves de Carvalho 
PIB União da Vitória

Texto Base:
“ E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam 
plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. “ 1 Tessaloni-
censes 5:23 
TRADUÇÃO LITERAL DO TEXTO “Ele mesmo[2] E[1] o Deus da páz santifique a vós por completo, 
e íntegro vosso[2] o[1] espírito e a alma e o corpo irrepreensível em a vinda do Senhor[2] nosso[1] 
Jesus Cristo seja conservado”. I Ts 5.23
Introdução

No texto citado, podemos observar três elementos, distintos, mas ao mesmo tempo, ligados entre si:

Pneuma | Espírito         Psique | Alma                       Soma | Corpo

Muitas vezes somos ou por falta de informação, ou por desleixo, somos levados a viver uma vida 
medíocre e sem deslumbre de nossa capacidade e daquilo que podemos alcançar em Deus. Ao 
não atentarmos de forma conjunta a integral a esses três elementos, nos tornamos negligente, 

a vida – vida essa que é um presente de Deus para cada um de nós.

Somos formados por ALMA, ESPÍRITO e CORPO. Assim Corpo, Mente e Espírito – Formam A Tría-
de Fundamental do bem-estar da pessoa. Por isso precisamos dar a mesma atenção ao corpo, à 
alma e ao espírito. Quando analisamos o texto, podemos percebera orientação é para CONSER-
VAR DE FORMA IRREPRENSIVEL, INTREGOS –o Corpo a Alma e  Espirito. Conservar - manter(-se) 
em bom estado, ou no mesmo estado anterior.



13

“conservavam a fazenda (impecável)”manter(-se) sem alterações físicas, químicas ou evolutivas.

1. Irrepreensível - que não dá margem a repreensão ou censura, sem nenhuma falha; perfeito

1. Integro - inteiro, completo, totalmente, irrepreensível na sua conduta; honesto, incorruptível,”ti-
nha reputação ilibada, de pessoa”

Através desse pequeno estudo queremos apreciar esses três elementos, e assim nos levar a uma 
compreensão e um cuidado direcionado a cada um deles.

Nossa ALMA
É o sentimento externo, pode ser igual nosso caráter dependendo do quão autênticos sejamos. 
É a postura que assumimos no meio em que vivemos. É nossa Psique. É o verdadeiro eu. A Bíblia 
se refere como a “essência secreta do coração”. As crenças, os princípios e as motivações. É tudo 
aquilo que você é na sua intimidade. São as nossas qualidades e os nossos defeitos. É a natureza 
do homem formada por fatores genéticos, é o que nos define como pessoa. 

Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, 
pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmos 42:11

Nosso ESPÍRITO 
É a parte que nos conecta com o Deus, onde temos comunhão com Deus e por Ele somos guia-
dos. É o meio de nos conectar com o Pai.
Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas recebe-
ram o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: “Aba, Pai”. O próprio 
Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. (Romanos 8.15-16 NTLH)

NOSSO CORPO 
É nossa parte física. E Deus nos ama da forma que Ele nos criou, pois com muito amor Deus nos 
formou únicos. Mas eu preciso entender que preciso cuidar desse corpo, pois somos Templos do 
Espírito Santo.
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de 
Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a 
Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:19-20

Conclusão
Há uma necessidade de agregar, de juntar, matematicamente falando de somar esses três ele-
mentos, ao ponto que o meu cuidado a cada um deles, seja sólido e conciso. Minha saúde, espiri-
tual, física e mental, não pode ser  deixada de lado, e nem ser vivia de uma forma desleixada. Se 
quero ter um equilíbrio saudável em minha vida, tenho que me preocupar com  Tríade do meu 
Ser.

Perguntas para reflexão
Como tenho cuidado do meu corpo, da minha alma e do meu espírito¿
Que tipo de ações posso desenvolver em cada uma dessa áreas, que possam me tornar mais 
saudável?
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Quebra Gelo: 
O que vc pensa quando você ouve a palavra Reino?

Texto base:  Mateus 3.1-12

Desenvolvimento:
Você é uma pessoa que sabe lidar com regras? 
Quando você começa a participar de um determinado grupo ou clube, antes de se decidir fazer 
parte, você deve procurar saber quais são as exigências para que não venha a quebrar alguma 
rega sem saber. Isso pode gerar uma grande confusão.
Exigências e regras fazem parte da nossa vida desde que somos crianças. No Reino de Deus não 
é diferente, quando nascemos de novo buscamos viver para o Reino de Deus e é sobre isso vamos 
que conversar hoje. 

O contexto do texto em questão mostra que João Batista, através do anúncio da chegada do 
Messias começava a juntar cada dia mais e mais pessoas. A mensagem da esperança pregada por 
João, por vezes contrária as práticas judaicas, nem sempre era interpretada da forma certa. Por 
conta disso muitos religiosos dessa época começaram a se sentir ameaçados. 
Podemos ver claramente que o centro e pregação de João era o Reino de Deus
Para você, o que é o Reino de Deus? 

O Reino de Deus é uma ação. É Deus reinando sobre o coração humano. Esse Reino transcende 
ao institucional e chama o homem ao arrependimento. O Reino dos céus era chegado porque o 
Messias estava na Terra. “Arrependimento” é a palavra que resume a exigência quanto aos que 
querem ser participantes desse Reino. Como preparação ao Reino era anunciado “arrependei vos 
porque o Reino de Deus está próximo” (Mt 3.2).

Você se considera parte  do Reino de Deus? 
Nessa mesma época os religiosos judaicos eram os Fariseus e os Saduceus. Esses são os grupos 
que estavam lá só para ver quem é esse que anuncia o Reino de Deus. Eram os doutores da Lei de 
Israel, aqueles buscavam “cobrar” do povo que as leis fossem cumpridas a risca. João os chama de 
“raça de víbora” (Lc 3.7), pois o que eles exigiam do povo não era cumprido por eles mesmos. As-
sim achavam que por ser descendentes de Abraão já estavam salvos. Viviam achando que eram 
do Reino mesmo estando completamente longe dele! 
 Hoje muitas pessoas estão também vivendo enganadas pela religião ou por costumes que não 
os leva a serem salvos. Porém, aqueles que são do Reino sabem que salvação é só por Jesus e isso 
é verdade em suas vidas. 

Desafio: 
A exigência para fazer parte do Reino de Deus é o arrependimento e a submissão a Deus. Tam-

TEMA: 
O REINO DE DEUS.

Pr. Pedro Varga
PIB Paranaguá
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bém é viver debaixo da graça de Deus revelada através de Jesus Cristo. Você está pronto hoje para 
fazer parte do Reino de Deus? (Lc 9.23). 

Quebra Gelo: 
Material: Bola de papel (número de acordo com participantes), 01 Folha com um desenho ou figu-
ra de um alvo (pontuação mais alta fica ao centro da figura ou desenho) e 01 pedaço de barbante.
Distribua as bolinas de papel para os participantes que estão sentado em círculo. Em seguida co-
loque a folha do alvo no centro do círculo sendo que borda externa do alvo seja contornada com 
o barbante. Depois cada participante terá uma chance para acertar o alvo em seu local mais ao 
centro. Ganha o desafio quem acertar ou se aproximar mais do centro do alvo.
Aplicação: Para acertar o alvo teve que haver uma vontade de acertar, uma concentração. E isso 
se tornou nesse momento nossa prioridade de ver esse alvo e acertá-lo.
Você tem tido vontade de buscar a Deus? Você tem dado a devida prioridade a Deus? (Pergunta 
introdutória ao desenvolvimento)

Texto base: 
João 14:19
Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E, porque eu vivo, vocês também 
viverão.

Desenvolvimento:
Em minha adolescência fui atleta de Basquetebol, jogava na posição de armador. Havia um amigo 
chamado Gustavo que jogava na posição lateral (ala), esse meu amigo possuía uma dificuldade 
visual. Para passar a bola pra ele, a bola teria que vir sempre a frente dele (não ao lado). A minha 
missão de ser armador do time além de organizar as jogadas ainda precisava ter uma qualidade 
no passe para o Gustavo e para os demais atletas da equipe. Era primordial muita dedicação e 
esforço, para dar conta a esses detalhes.
Você que está lendo eu espero que já tenho tomado uma decisão ao lado de Cristo, tendo Ele 
como único Senhor e Salvador da sua vida. Se não o fez faça é a melhor escolha para nossa vida.
No versículo em destaque Jesus conversa com seus discípulos dizendo que fisicamente Ele não 
estaria para sempre com eles. Mas que os discípulos, eu e você iríamos ver Ele. Você tem visto 
Deus? Precisamos muito ver Deus na natureza, no trabalho, nas amizades, no lazer e nas oportu-
nidades para proclamar o nome Dele. Ver
 
Deus significa agir como Ele e ser um discípulo autêntico do mestre Jesus em todos os momen-
tos da nossa vida. Vivenciando aquilo que o Ap. Paulo falou em Gálatas 2:20 “...já não sou quem 
vive, mas Cristo vive em mim...”
Para ver ou continuar vendo Cristo nós precisamos de um esforço igual ou maior que aquele que 
tinha quando era jogador de basquete. Dedicação em ter um relacionamento com Cristo (leitura 
bíblica, oração, comunhão com irmãos e evangelizar) e esforço para resistir o Diabo e suas tenta-

TEMA: 
VER DEUS 

Pr. Sérgio Eduardo Menezes Silva 
Igreja Batista em Paraíso do Norte.
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ções. Então está afim de mudar sua família, amigos, colégio, faculdade, trabalho e muitos mais? 
Veja Deus porque isso é viver e é dsitribuir vida por onde passamos.

Perguntas para aplicação do desenvolvimento:
Qual o problema de você não ver Deus? Como que você tem visto Deus? Tem sido desafiador ver 
Deus diante de tantas dificuldades que passamos? Como lutar para não parar de ver Deus? Como 
na prática posso compartilhar o que eu tenho visto de Deus?

TEMA: 
CRESCENDO NA GRAÇA E 
NO CONHECIMENTO DE 
JESUS CRISTO

Pr. Dionatan Modesto
PIB Paranaguá / Congregação Batista Nova Primavera

Quebra-gelo: 
Quando eu crescer
“Quando era pequena, eu sonhava em trabalhar em uma loja. Afinal, os funcionários são os pro-
prietários das lojas, por isso podem pegar o que quiserem dali. Eu achava isso, até minha mãe me 
contar a verdade” (Sofhia, aos 5 anos)
“As crianças do mundo todo sonham em se tornar, por exemplo, médicas, professores, bombei-
ros ou artistas. Mas nossa neta (4 anos e meio) sonha em ser aposentada. E tudo porque um de 
nossos familiares se aposentou aos 40 anos por invalidez e, para a pergunta: “Como é a vida de 
um aposentado?”, ele sempre responde com um sorriso feliz: “Excelente!” (Valentina, aos 4 anos)
O QUE VOCÊ JÁ PENSOU EM SER QUANDO ADULTO? 

PALAVRA: 
Crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo

“Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A 
ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno” (2Pedro 3.18 (NAA))

PERGUNTA:
O que você acha que é crescer na graça e no conhecimento de Jesus?

É interessante como na vida tudo o que está vivo está em constante movimento e crescimento. 
Tudo o que para tende a enferrujar, enrijecer, deteriorar, apodrecer e desaparecer!

PERGUNTA:
Por que você acha que a bíblia orienta a gente a crescer espiritualmente?

Na vida espiritual também é assim, se não estamos crescendo em Cristo, estamos crescendo nas 
obras da carne, não há meio termo, pois só há dois Reinos, o Reino de Deus e o reino das trevas!
Diante da impaciência dos irmãos naquele tempo com relação a volta de Jesus, o apóstolo Pedro 
esclareceu que a segunda volta de Jesus estava demorando simplesmente “por causa do amor 
de Deus que não quer que ninguém se perca, mas que todos viessem a se arrepender” e também 
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porque Deus não segue a nossa noção de tempo, para ele “mil anos são como um dia, e um dia 
como mil anos” (2Pe.3.9). A espera dessa volta deveria, portanto, ser ativa, de vigilância e cresci-
mento.

PERGUNTA:
Quais ações práticas podemos fazer para Crescermos na graça e no Conhecimento de Jesus? 

O crescimento na graça a que o apóstolo Pedro se refere é o crescimento em experiencias com 
Deus que nos dão alegria, são as bênçãos (espirituais e materiais) imerecidas de Deus. O Cresci-
mento no Conhecimento de Cristo, é o conhecimento daquilo que Jesus requer de nós como cris-
tãos (santificação) e pode ser resumidos no fruto do Espírito: “amor, alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio” (Gl.5.22,23)
Uma criança que não cresce é algo estranho, seus pais a levarão aos médicos a fim de determinar 
a razão de tal anomalia e com certeza precisará fazer um tratamento para crescer. No entanto, 
quanto mais se demorar em se procurar ajuda médica, os danos para essa criança poderão ser 
irreversíveis!

Espiritualmente falando, também é assim. Um cristão que não está crescendo espiritualmente é 
algo estranho e perigoso. Ele pode endurecer de tal maneira que se torna impossível recuperar o 
tempo perdido por sua negligência. 
Para crescer espiritualmente não há segredos, há de fazer diariamente o básico de sempre da fé 
cristã: 
Orar e ler a bíblia diariamente com a intenção de encontrar palavras que transformarão a nossa 
vida.

Conclusão: 
Para crescer espiritualmente mude seus hábitos e inclua nele a Oração e a Leitura da Palavra de 
Deus todos os dias. Assuma agora o desafio de começar a ter uma vida Devocional com Deus 
diariamente.

TEMA: 
FAÇA PARTE

Pr. Felipe Machado 
SIB Almirante Tamandaré

Quebra Gelo:
E a família, como está?

Texto base:
“Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: “Não chore””. Lucas 7:13

Desenvolvimento:
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E a família, como está?
Essa pergunta faz parte de muitos diálogos, principalmente entre amigos e conhecidos que não 
se veem há muito tempo.
Mas ela se aplica a qualquer um, não seria mau se cada um de nós fizesse a si próprio a mesma 
pergunta, de vez em quando: “Como está minha família?”.
Isso é importante porque é na família que as pessoas têm os laços afetivos mais estreitos.
Eles podem até estar danificados por um relacionamento ruim, ou uma experiencia dolorosa, 
quem sabe até uma decepção.
Independente de como se encontra seu relacionamento com seus familiares, saiba que ele é 
precioso.

Deus sabe disso, e fez da família um dos alvos principais de sua ação salvadora.
Em Lucas 7:11-17, há uma demonstração de como isso acontece. Ali vemos a história de uma viúva 
que estava sepultando seu único filho. Se hoje essa é uma situação de grande tisteza, nos tempos 
de Cristo era ainda pior.
Não havia aposentadoria, nem postos de saúde, nem asilos e muito menos organizações de ação 
social.

Uma viúva dependia totalmente dos filhos para sobreviver – eles a vestiam, a alimentavam; se 
adoecesse, eles deveriam cuidar dela. 
Sem o filho único, a viúva  da história estaria em uma situação difícil, e talvez até morresse de 
fome.

Uma multidão estava perto dela, apoiando naquela hora de luto. Passando por ali, Jesus se com-
padece daquela tristeza e intervém poderosamente naquele momento da vida dessa senhora.
Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte, e coloca-o em prática para restaurar aquela família 
destruída.
Hoje em dia é muito comum haver famílias destruídas ou esfaceladas não pela morte, mas por 
relacionamentos quebrados.

Os filhos não se sentem parte daquele lar, alguns filhos chegam a colocar em xeque se realmente 
são filhos daqueles pais. Homens e mulheres em seus casamentos a beira da falência. A união na 
família é o resultado da identificação mutua.
Esta é a chave que abre o coração das pessoas: quando eles sente-se fazendo parte de algo, viven-
do o amor em cada situação, seja diante de um conflito ou nos momentos de  companheirismo.
Entenda hoje que quando não souber o que fazer, a melhor alternativa é orar pedindo para Jesus 
nos ajudar a vencer aquele momento de dificuldade.

Portanto viva comprometido em manter a alegria acesa dentro de você, alegria por fazer parte de 
uma família, independente se é a dos seus sonhos, seja qual for as circunstâncias.
Se houver alguma relacionamento quebrado ou uma pessoa que te feriu, acredite que Jesus 
pode ressuscitar mortos e também pode trazer a vida todos os relacionamentos.

Perguntas para aplicação do desenvolvimento:
Aproveite esse momento para pensar e refletir sobre sua família, suas necessidades e como você 
pode contribuir para que o milagre de Jesus alcance todos de sua casa. Sendo usado por Jesus 
para reconciliar pessoas, ressuscitar relacionamentos. Faça parte junto com Jesus do que ele quer 
fazer em sua família e amigos. Descida fazer parte e viverá grandes momentos de felicidade.
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Quebra Gelo:
(Realizar a experiência de colocar duas laranjas em um recipiente com água)
Prepare duas laranjas, uma com casca e outra sem casca e um recipiente com água onde as la-
ranjas possam ser mergulhadas.
Pergunte aos presentes: O que acontece quando essas duas laranjas são colocadas em um reci-
piente com água? Ouça as respostas e prossiga.
Você vai perceber que uma delas afunda e outra boiará.
Pergunte: O que essa ilustração nos ensina? Quem essas laranjas poderiam representar?

Texto bíblico: Salmos 33.20.

Desenvolvimento:
Gostaria de sugerir alguns destaques: 3 coisas que vamos perceber aqui:
1. Uma laranja sem casca está totalmente desprotegida; qualquer inseto, passarinho, poder facil-
mente se aproximar e danificar esse fruto.
2. Enquanto a laranja sem casca afunda, a laranja com casca flutua.
3. A falta da casca impede a laranja de crescer...

Será que podemos fazer desses três destaques alguma relação com aquilo que acontece com a 
nossa vida? Se você pudesse escolher, qual dessas laranjas você gostaria de ser? com casca ou 
sem casca... qual você prefere?
(Será que nós poderíamos conversar um pouco sobre isso fazendo um grupinho de 3 pessoas que 
estão próximas de nós aí?)

1. PROTEÇÃO: Quem é a nossa proteção? DEUS.
Quantos de nós já passaram pela frustração de um roubo. (nossa experiência quando mudamos 
pra nossa casa nova). Sensação de insegurança, falta de segurança. Rick Warren diz no seu livro 
uma vida com propósito que existe um mito muito freqüentemente usado a respeito do dinhei-
ro que é o que diz que, quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. 
Riquezas podem ser perdidas em um piscar de olhos, em virtude de uma enorme quantidade 
de fatores incontroláveis. A ver-dadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão 
tomar de você — seu relacionamento com Deus.
Quem está ...no Senhor... tem a garantia da proteção de Deus, não está sujeito a própria sorte, 
desamparado ou desprotegido...

2. FLUTUAR OU AFUNDAR? Assim como essas laranjas de alguma forma nós passamos por expe-
riências em que nós flutuamos sobre as situações da vida; ou.... podemos também NAUFRAGAR. 
É certo que se não estivermos envolvidos pela presença de Deus, certamente nós vamos afundar. 
quantas pessoas estão afundadas no pecado, vivendo sufocadas pelos seus problemas, lutas tão 

TEMA: 
FLUTUAR OU AFUNDAR? 
AS CONSEQUÊNCIAS DE ESTAR 
AFASTADO DE DEUS!

Pr. Hosea - Sackvil
PIB Toledo
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grandes.... mas será que isso é o fim: não precisa ser o fim: porque temos um Deus que vem em 
nosso auxílio; (Cristo nos estende sua forte mão).
Gosto de algo que o Rick Warren diz no seu livro: Resposta para os grandes problemas da vida: 
“Em se tratando dos nossos problemas precisamos voltar nossos olhos para o Senhor. Seguida-
mente voltamos nossos olhos para qualquer outra coisa, para tudo — exceto para aquele que 
pode solucionar nossos problemas. As circunstâncias podem ser comparadas a um colchão: se 
estivermos em cima, des-cansamos facilmente, mas, se estivermos embaixo, podemos ser sufo-
cados. Se mantivermos nossos olhos no Senhor, ele nos colo¬cará acima das circunstâncias.

3. CRESCIMENTO: A ausência da casca impede essa laranja de crescer; se ela não tiver a casca essa 
laranja e qualquer fruto estará exposto e não conseguirá se desenvolver a ponto de se tornar um 
fruto maduro, concluir seu processo... delicioso.... (será que tá gostoso?)
Olhe por alguns instantes pra essa laranja e pense nessa representação: 
Em Deus estamos seguros..., protegidos, envolvidos por sua presença, experimentamos seu 
amor.... Deus te dá condições de flutuar sobre os problemas da vida; se você estiver envolvido pela 
presença de Deus, você vai crescer, amadurecer...

Perguntas para aplicação do desenvolvimento.
Como você se sente neste exato momento de sua vida? Próximo ou distante de Deus?
Na presença de Deus, desfrutamos de sua proteção; podemos encontrar forças para enfrentar as 
lutas e situações desafiadoras do dia-a-dia; só nEle encontramos as condições ideais de cresci-
mento. Pense nisso.

TEMA: 
ARREMESSE EM 
DEUS SUAS 
DISTRAÇÕES!

Pr. Neymar Gomes da Silva 
IB-Goioerê

Quebra Gelo:
(Pergunta introdutória ao desenvolvimento)
Você acredita que todas as pessoas possuem um nível de ansiedade? Por quê?

Texto base:
1 Pedro 5,7: “Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês” – NVI

Desenvolvimento:
A Bíblia nos desafia a vivermos um relacionamento com Deus por meio da fé. Fé é confiar! É 
depositar total dependência sobre algo ou alguém, neste caso, Deus! Neste versículo aprende-
mos a respeito do cuidado de Deus para com os seus filhos, e, que não devemos nos preocupar 
demasiadamente com as coisas que nos afligem. O nosso problema é que sempre queremos ter 
o controle de todas as coisas; queremos que tudo funcione; que tudo dê certo. Mas esquecemos 
que não temos o controle de tudo, o que nos deixa frustrados e ansiosos. Por isso que o apostolo 
Pedro nos desafia para lançarmos a nossa ansiedade para Deus.
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A palavra “lancem” é a tradução de um termo grego que indica um ato de “arremessar algo so-
bre” ou “colocar algo em”. Estamos sendo desafiados a, não apenas arremessar, mas também, 
lançar sobre um alvo especifico. Na intencionalidade do arremesso o foco é Deus. Arremessar no 
Senhor. Todos nós, com menos ou mais intensidade, sofremos com a ansiedade. Não há duvidas 
que a ansiedade é um mal que atinge as pessoas, tanto em seu aspecto físico quanto psíquico. 
De alguma forma nos afligimos, agonizamos, angustiamos, apreensivos no desejo incontrolável 
por algo para que dê certo. Por exemplo: uma entrevista de emprego a tanto tempo desejado, o 
resultado do vestibular, a conclusão de um projeto em andamento, a espera da resposta no pedi-
do de um namoro, a cura na enfermidade, e tantas outras situações que enfrentamos em nosso 
dia a dia. Tudo isto tende a nos preocupar! No texto, a palavra ansiedade vem de uma raiz que a 
sua expressão traz a ideia de “distração”. É como se Pedro estivesse no dizendo, e seu contexto 
de vida atesta isto, que as questões deste mundo tendem a nos distrair. Isto é, as preocupações 
ou ansiedades tende as nos desequilibrar e colocar nossa vida em total desordem. Por isso que 
arremessar em Deus é o caminho, pois, se para nós a ansiedade é um problema, para Deus não é.
A razão pelo qual devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades é porque ele cuida de nós. 
Precisamos compreender que pelo fato de arremessarmos nossas distrações em Deus, isso não 
quer dizer que todos os problemas do nosso cotidiano cessaram. As vezes não seremos livrados 
dos problemas, mas seremos poupados nos problemas. Isto por que Deus continuará cuidando 
de nós, ainda que os problemas persistem. Deus tem um cuidado pessoal e especial com os seus 
filhos. Pedro não está fantasiando, mas ecoando exatamente aquilo que o próprio Jesus disse 
em Mateus 6,25. 32: “25Portanto eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto 
ao que comer ou beber; nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais 
importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? 32Pois os pagãos é que 
correm atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas” (NVI).
Pedro nos motiva para arremessarmos as nossas distrações no Senhor, com a consciência de um 
Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós, e que jamais deixará de cuidar das nossas 
vidas. Portanto, se você está aflito e ansioso, descanse na certeza do cuidado do Senhor. Prossiga 
firme e constante, com humildade e confiança, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade.

Perguntas para aplicação do desenvolvimento.
1. O que tem afligido o seu coração neste momento da sua história e como você tem lidado com 
tudo isto?
2. Porque é tão difícil arremessar nossas distrações para Deus?
3. Que resultado alcançamos no momento que lancemos essas preocupações no Senhor?

TEMA: 
AMOR EM ALTA 
DEFINIÇÃO!

Rafael B. da Silva de Oliveira
Lider de Juventude PIB Maringá

Quebra Gelo: 
O que é o amor? Em quais situações você se sente amado(a)? Como você demonstra amor com 
as pessoas?
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Texto Base:
 “E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.” 
(Lucas 10:271)

Desenvolvimento: 
Afinal de contas, o que é o amor? Em toda narrativa bíblica percebe-se que amor não é um sen-
timento, e sim uma decisão; amor não é teoria ou discurso, mas demonstração prática. Jesus 
apresenta o conceito do amor como o estilo de vida que Deus espera de nós: Amor C.A.F.E. Vou 
te explicar, o que é esse C.A.F.E, significa que precisamos amar a Deus de Coração, Alma, Força e 
Entendimento, mas também demonstrar isso com o próximo.

Te pergunto, quem é o nosso maior exemplo de amor? Deus, pois Ele é amor (1 João 4:8). Em ou-
tras palavras, o Deus-Pai demonstrou amor ao criar de forma bela e perfeita toda a criação, mas 
também nos amou ao enviar seu Filho unigênito (João 3:16). Neste caso, não apenas o Deus-Pai é 
amor, mas também o Filho, no caso de Jesus observamos seu amor na sua vinda (Filipenses 2:6-
7), na sua vida (1 Pedro 2:22) e na sua morte (1 João 3:16). Do mesmo modo, o Deus-Espírito Santo 
também nos ama ao morar em nós (1 Coríntios 3:16) e nos convencer dos pecados (João 16:8).

Diante de tudo isso, se Deus é amor você tem demonstrado esse amor? Em Romanos 12:10, diz 
“Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros”. O que podemos 
aprender sobre o amor? Primeiro, só consegue amar quem já experimentou o amor, ou seja, se 
você tem dificuldade em demonstrar amor ao próximo reveja como está seu tanque de amor à 
Deus. Segundo, o princípio do amor não é uma opção, mas é um mandamento bíblico. Em outras 
palavras, suas diferenças precisam ser deixadas de lado, e você precisa decidir amar as pessoas 
do seu cotidiano.

Perguntas para aplicação: 
O que te impede (ou atrapalha) de demonstrar amor com as pessoas? Como você pode demons-
trar o amor de Deus com as pessoas essa semana?

1 Contextualizando: Em Êxodo 20, Deus instrui Moisés (e o povo) sobre qual a forma que eles deveriam viver. Contudo, o 
povo não conseguiu viver os 10 mandamentos e criaram muitos outros para tentar coloca-los em prática. Assim, muitos 
anos depois, Jesus desenvolve seu ministério pregando sobre o Reino do Céus a partir do princípio do amor.

TEMA: 
A MISERICÓRDIA 
E A GRAÇA DE DEUS

Thiago Miguel Tosta 
Miss. Clevelandia e Palmas

Quebra Gelo:
O que significa a misericórdia e a graça de Deus sobre minha vida?

Texto base: Lucas 15.22-24 “O Pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e 
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vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gor-
do. Vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E 
começaram a festejar. ”

Desenvolvimento:
A parábola do filho prodigo, foi exposta por Jesus aos Fariseus e Escribas, religiosos que acredi-
tavam erroneamente que pelo simples fato de pertencerem a descendência de Abraão, estavam 
garantidos com sua salvação que pertencia exclusivamente a eles. Partindo desse ponto de vista, 
tais religiosos levantam críticas contra Jesus que se relacionava com pecadores (gentios, coleto-
res de impostos, prostitutas) pessoas excluídas da sociedade judaica, no entanto, sabemos que 
Jesus fazia isso com a intenção de mostrar o Caminho a essas pessoas. Tendo noção do público 
que ouvia Jesus, se torna mais claro a parábola e a profundidade da misericórdia e graça de Deus 
para conosco. Quando Jesus fala que o filho mais novo pede ao pai (que representa Deus) sua 
parte da herança, fica claro que este filho está desonrando seu pai, pois até nos dias de hoje, o fi-
lho só tem direto a herança quando seus pais vêm a óbito, esse pedido soa como uma declaração 
que diz: “Pai! o senhor morreu para mim”.  Os religiosos que ouviam Jesus, com certeza lembra-
ram do texto de Deuteronômio 21.17-21 onde fala que o filho que se rebela contra seus pais deveria 
ser apedrejado e morto, porém, Jesus continua a parábola de forma que surpreende seus ouvin-
tes, pois o pai dá ao seu filho o que ele pede e o deixa ir. Isso ilustra de forma muito clara a mise-
ricórdia de Deus para conosco, pois o pai não da ao seu filho rebelde o castigo que ele merece, a 
morte por apedrejamento, da mesma forma como Deus não nos deu o castigo que merecíamos 
conforme lemos em Romanos 6.23 (Pois o salário do pecado é a morte). 

Tendo o filho partido, gastou toda sua herança, agora a única forma de não morrer de fome é 
trabalhar cuidando de porcos, lembrando que o porco é considerado pelo judeu um animal im-
puro, só o fato de o jovem estar trabalhando com porcos já era algo que causava repulsa para os 
ouvintes de Jesus, quando Cristo fala que ele sentiu desejo de comer a comida dos porcos, você 
consegue imaginar a cara de nojo que aqueles religiosos fizeram, dessa forma Cristo estava fa-
lando do ponto que o homem pode chegar quando se afasta do Pai Celestial, vale lembrar que 
o público de Jesus, os religiosos achavam que estavam perto de Deus, mas não estavam. Então 
Jesus chega no ponto da parábola em que o jovem, por conta do sofrimento que passa, conclui 
que nunca devia ter se afastado da casa de seu pai e decide voltar, mesmo sabendo que existia o 
risco de ser apedrejado ou rejeitado mesmo como servo que era o que ele esperava, pois depois 
de ter ofendido seu pai daquela forma, não era de se esperar pelo melhor. O jovem então volta 
para a casa do pai que, tendo avistado seu filho de longe, corre em sua direção, o ato de correr 
poderia manchar sua reputação, mas o amor pelo seu filho era maior do que isso. O jovem então 
reconhece seus erros e arrependido reconhece que não é digno de ser chamado filho, por isso, 
pede para ser recebido como servo. Chegamos no momento da parábola em que os fariseus e 
escribas torcem para ouvir que o menino vai morrer, se o pai decidisse matar o jovem, ele tinha o 
amparo da lei, seria justo também, se o pai atende o pedido do jovem e o recebe como servo em 
sua casa, isso já poderia ser considerado graça, pois seria um favor que aquele jovem não merecia, 
mas o Pai decide receber o jovem como filho, como se ele nunca tivesse pecado, nesse momento 
Jesus mostra o que é o amor de Deus por nós, a maravilhosa graça que não apenas nos impede 
de sermos condenados conforme merecíamos, mas nos concede o direito de sermos chamados 
de filhos de Deus por meio de Cristo Jesus.

Perguntas para aplicação do desenvolvimento.
Como tenho respondido a essa graça?
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Minha vida é um testemunho do que Deus fez por mim?

Será que vale a pena viver a vida conforme meus desejos sem considerar que tenho um Pai que 
me ama profundamente e sabe o que é melhor pra mim?

Será que realmente conheço meu Pai?


