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1. DISCIPULADO (40 minutos) 
 

Leitura Bíblica: Provérbios 18:15 e Isaias 43:18-19 
INTRODUÇÃO: 
 

LÍDER: Lance essa pergunta ao seu PG: O QUE É SER CRIATIVO? Espere que as pessoas falem e conclua com a 
seguinte resposta: O princípio básico da criatividade consiste na combinação, de maneira original, de duas ou mais 
ideias conhecidas, a fim de criar uma ideia nova, diferente. Requer certa habilidade, mas você pode desenvolver e 
treinar-se para utilizá-lo sempre que necessário. EX. Pegar um vaso de barro pronto derretê-lo e fazer outro 
diferente.  OBS: É Usar o que já existe para fazer algo novo – isso é ser CRIATIVO! 
 
Após a resposta, lance as seguintes perguntas:  

1- Você se considera uma pessoa criativa?  
2- Qualquer pessoa pode tornar-se criativa? 

 
Albert Einstein, cientista e ganhador do Prêmio Nobel, disse certa vez: “Problemas importantes que enfrentamos 
não podem ser resolvidos com base na mesma forma de pensar que tínhamos quando eles surgiram. Você precisa 
aprender a pensar de uma nova maneira, precisa de uma ‘mudança de paradigma’”.   
 
Na esfera pessoal a paralisia que acomete as pessoas geralmente é resultante de uma forma de pensar igualmente 
restrita. Insistem em estruturar e abordar seus problemas partindo de um conjunto de pressuposições que já não se 
aplicam mais ou se tornaram antiquadas. É possível que essas pessoas estejam usando as mesmas técnicas de 
resolução de problemas que usaram com eficácia no passado, deixando de reconhecer que, por algum motivo, tais 
técnicas não funcionam mais.  
   
A vida é uma contínua seqüência de resolução de problemas. Na criatividade está a chave para se descobrir como ir 
do ponto A ao ponto B, quando nunca antes havíamos tentado fazê-lo. É o ato de gerar novas ideias. Sem 
criatividade, corremos o risco de nos tornarmos obsoletos no mundo que vivemos, que muda com tanta rapidez e 
parece ter a intenção de se reinventar continuamente.    
   

VEJAMOS ALGUNS PASSOS PARA O PROCESSO CRIATIVO: 
   
1)  Determine claramente qual é o problema: O que está errado? Qual é o problema que estamos tentando 

resolver?  Seja o mais específico possível. Problemas vagamente delineados são de solução mais problemática, 
pela dificuldade de se determinar o que exatamente precisa ser feito. 
 

2) Estabeleça uma meta específica: O que realmente pretendemos realizar ou queremos que aconteça?   
 

3) Gere tantas idéias quantas forem possíveis: Quanto mais ideias melhor. Obrigue-se a relacionar opções. 
Forme um grupo de pessoas que exponham livremente suas ideias quanto à resolução do problema. Divirta-se 
com o processo criativo. Dê a si mesmo permissão para se exceder. Desafie as regras. Faça o inesperado. 
Disponha-se a esquecer frases como, “Nós nunca fizemos assim antes”.  Use sua intuição. Faça muitas 
perguntas. Você pode mesmo tentar loucas associações de palavras, buscando estimular formas diferentes de 
pensar. Pode por exemplo perguntar: “Como este problema se parece com um elefante?”  
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4) Restrinja sua lista até chegar à melhor ideia.  Uma vez explorado o maior número de possibilidades e 
alternativas possíveis, começa o trabalho duro de eliminar uma por uma as ideias que não atingem o seu 
objetivo, selecionando uma única que ofereça a maior probabilidade de sucesso. 

 
5) Parta para ação. Aja agora! Faça! A maior parte das pessoas bem-sucedidas alcançaram sucesso com apenas 

uma única ideia notável. 
 
Conclusão: 
 

Talvez no seu dia a dia, você não tem tido tanta criatividade na solução de problemas ou em transformar 
algo, mas sabemos que Deus é Deus criativo... criou o mundo do nada... e como sua palavra diz: nós fomos feito à 
sua imagem e semelhança, por isso nós também podemos ser criativos! 

Faça um momento de oração, peça a Deus que te encha de criatividade, que mostre e tire os obstáculos 
que se opõem a que você encontre soluções criativas nas questões da vida, peça criatividade para desenvolver o 
seu trabalho, criatividade em casa e nos estudos, e que sua vida seja para a glória do Senhor todos os dias! 
 
 Celebremos a criatividade!! Celebremos o novo!!! Celebremos ao Deus da novidade!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

LÍDER:  Com  base  no  estudo  de  hoje,  ore  a  Deus, 
peça  a  Ele  criatividade para dirigir o  seu PG, peça 
ideias novas, ânimo novo e alegria em ministrar os 
estudos,  em  receber  as pessoas, para  que  seu  PG 
seja  uma  bênção  para  você  e  para  seus  os 
membros. Faça isso todos os dias. 

Deus te abençoe. 



 

 

 


