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TEMA: AASS  77  CCOOLLUUNNAASS  DDAA  VVIIDDAA  DDEE  SSAANNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
(Pr. Carlito Paes) 

Estudo Pequenos Grupos 
Abril 2010 - 03 

 
 

1. COMUNHÃO (10 minutos) 
LÍDER: Nesta semana focaremos os 5 propósitos dentro da perspectiva e aplicação da santidade em nossa vida. 
Inicie seu PG colocando um cântico para ouvir ou cantar juntos. Explique aos não-crentes o que entendemos por 
santificação. Procure definições e fale sobre os benefícios de uma vida santa. Pergunte a todos o que entendem por 
santificação e interaja com as definições dos não-crentes (se houver). 
Sugestão de Cântico: Amo o Senhor (Amo o Senhor, meu Salvador anelo tê-lo bem junto a mim...) 
 

2. DISCIPULADO (35 minutos)  
Texto base Provérbios 9:1-18 

“A sabedoria construiu sua casa; ergueu suas sete colunas.” Pv 9.1 
 
PARA TER UMA VIDA DE SANTIFICAÇÃO COM DEUS, VOCÊ PRECISA: 
 

1. COLOCAR SUA CASA EM ORDEM DIANTE DE DEUS – v. 2 “Matou animais para a refeição, preparou seu 
vinho e arrumou sua mesa.” 

Provisão, alegria e casa arrumada! 
PERGUNTA: O que você precisa ajustar em sua vida? Seu mundo interior, suas emoções estão equilibradas e 
fundamentadas em Jesus? Onde, com quem e o que tem preenchido sua alegria e satisfação? Existem coisas a 
serem arrumadas?  
 

2. ENCONTRAR AS PESSOAS PARA SERVIR E REPARTIR - vs 3-5 (Serviço) 
“Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: "Venham todos os 
inexperientes!"Aos que não têm bom senso ela diz: "Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei.” 
Santificação não pode estar separada de missões e ação social. O serviço cristão é uma resposta ao mundo do 
coração separado para Deus! 
 

3. CRESCER ESPIRITUALMENTE COM DEUS – v. 6 (Adoração) 
“Estas pessoas vão deixar a insensatez, encontrarão vida e vão mudar o seu caminho.” 

 
LÍDER: Enfatize os três verbos deste versículo: DEIXAR a insensatez / ENCONTRAR a vida / MUDAR o caminho. 
PERGUNTA: Não existe santificação sem mudança de vida. Você tem crescido? Você não é a mesma pessoa de 2 
anos atrás? O que você precisa deixar, o que precisa de mudança urgente?  
 

4. ANDAR PRÓXIMO DE PESSOAS SÁBIAS E MADURAS ESPIRITUALMENTE – vs 7-8 (Discipulado) 
"Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto; quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda 
o zombador, caso contrário ele o odiará; repreenda o sábio, e ele o amará.” 
 
Não ande perto de pessoas zombadoras e ímpias. Não seja influenciado por elas, isto cairá contra você.   
Neste ano encontre e ande perto de pessoas de fé, gente que vai LEVANTAR sua vida. A fé é como um músculo 
precisa ser desafiada e exercitada.  
PERGUNTA: As pessoas com as quais você tem andado são assim, elas lhe inspiram, lhe desafiam a crescer? 
Você busca relacionamentos saudáveis e duradouros? Vc é uma pessoa que inspira? 
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Facilitador
Não se esqueça da campanha de 

alimentos para a Ação Social da SIB.

5. TEMA AO SENHOR TEU DEUS – v. 10 (Adoração) 
"O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é entendimento.” 

Respeito por DEUS significa de forma prática: 
 

 Buscar e desfrutar de Sua presença 
 Ler e obedecer Sua Palavra 
 Fazer parte de Sua família - a Igreja 
 Respeitar Sua liderança 
 Obedecer ao Seu chamado 
 Honrá-lo com seu corpo 

LÍDER: Faça aplicações destas verdades acerca de como tememos a Deus. 
 

6. SABEDORIA E BOM SENSO – vs. 11-13 (Comunhão) 
“Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for 
sábio, o benefício será seu; se for zombador, sofrerá as conseqüências". A insensatez é pura exibição, sedução 
e ignorância.”  

A SABEDORIA NOS DARÁ VIDA LONGA E O BOM SENSO MUITOS BENEFÍCIOS 
 
LÍDER: Leve o grupo a refletir sobre a importância da sabedoria de Deus em nossas vidas e o quanto o bom senso 
nos protege, nos abençoa, nos livra de problemas e confusões. Peça ao grupo que compartilhe momentos de bom 
senso ou perda do mesmo e quais as conseqüências que tiveram. 
 

7. VIVER UMA VIDA DE INTEGRIDADE E VERDADE – v. 18 (Discipulado) 
"A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso! Mas eles nem imaginam que ali estão 
os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura.” 

 
LÍDER: Este versículo é muito forte sobre o local onde os mentirosos estão e irão juntamente com seus convidados. 
Explique e reflita com o grupo a importância da integridade e verdade em nossas vidas. Encerre focando a 
santidade em todos os aspectos. Creia e agarre as promessas da santificação! 
 

Para reflexão: 
“Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra”  Isaías 1:19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO! 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
As 7 Colunas Da Vida De Santificação 

Abril 2010 
 

Quarta – I Pedro 1:13-25 
Quinta – Isaías 6:1-8 
Sexta – Hebreus 12: 14-29 
Sábado – I Tessalonicenses 4:3-12 
Domingo –  João 7: 6-19 
Segunda – Salmo 15 
Terça – Isaías 1:11-20 
 
"A maioria das pessoas se 
preocupam com passagens 
da Bíblia que não 
entendem, mas as 
passagens que me 
preocupam são as que eu 
entendo." (Mark Twain) 
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