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TEMA: VOTOS ESPIRITUAIS GERAM AUTORIDADE 
Pr. Carlito Paes 

Estudo Pequenos Grupos 
Outubro 2010 – 02 

 
 

1. DISCIPULADO (35 minutos) 
 

Versículo Chave: “Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus.”  Sl 56.12 
 
QUEBRA GELO: Vendar os olhos de uma ou duas pessoas (bem vedado) e trocar as pessoas de lugar para que a 
pessoa vendada com o simples toque nos cabelos ou rosto tente reconhecer e dizer quem é. Acertando troca a 
venda com a pessoa. Se tiver muitas pessoas não precisa fazer com todos para não gastar muito tempo 
LÍDER: O objetivo deste quebra gelo é medir o quanto cada um conhece o outro em seu PG. 

 
Cinco votos para fazer sua vida crescer e dar muito fruto! 

 
1. TRATE SERIAMENTE O PECADO – Rm 6.23  “Pois o salário do pecado é a morte.” 
 

 TODO PECADO CONHECIDO DEVE SER NOMEADO, CONFESSADO E DEIXADO! 

 
PERGUNTA: Qual sentimento pré e pós-pecado? Por que não conseguimos tratá-los da mesma forma?  
 
LÍDER: A idéia da questão é passar que o mesmo sentimento de peso, culpa, remorso que sentimos no pós-pecado 
devemos buscar a sensibilidade espiritual para o pré-pecado, quando tudo parece bonito, atrativo, gostoso, etc. 
AFIRMAÇÃO: Repudio o pecado e creio que Deus me dará forças para vencer o pecado mais profundo. Eu preciso 
acreditar que o pecado não combina comigo.  Eu não fui feito para pecar, isto afeta minha vida em todas as 
dimensões. 
 
2. NÃO SEJA DONO DE COISA ALGUMA – Fp 3.7 
“Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo.” 
 
No Dicionário Aurélio, paradoxo é uma Opinião contrária à opinião comum. A vida cristã é uma vida paradoxal, pois 
para viver precisou-se morrer. Para exaltar precisou-se humilhar. Nossa vida necessita ser assim. 
 
“E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz! Por 
isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome.” Fp 2.8-9 
 

 
PERGUNTA: Sabemos que quem tem está disposto a dar e quem possui não, então 
dê exemplos do seu cotidiano onde a diferença de “ter” e “possuir” são muito claras. O 
que você pode fazer a respeito? 
 
Deus não quer que você seja dono de nada, apenas que você cuide bem de tudo que 

está em suas mãos temporariamente, para que quando Ele pedir para usar, você possa dizer:  aqui está Deus, eu 
cuidei como se fosse meu. 
 
 
 

SER CRISTÃO É 
NADA TER E 

TUDO POSSUIR! 
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COLOQUE DEUS 
NO CENTRO DA 

SUA VIDA! 

3. NUNCA SE DEFENDA - Ex 23.22 
“Serei inimigo dos seus inimigos, e adversário dos seus adversários.” 

“O SENHOR defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos.”- Sl 135.14 
 
PERGUNTA: “Você sabe que se rendeu quando você não reage a críticas e sai correndo para se defender.” Dê 
exemplos práticos do seu cotidiano onde esta verdade é colocado a prova. (fechada no trânsito, injustiça social, 
aumento nas mensalidades escolares, etc)  
Lembre-se: a defesa é um instinto de todo ser vivo, e o homem não é diferente do animal, reage para se defender, e 
nós geralmente o fazemos com palavras e artimanhas. 
 
AFIRMAÇÃO: “Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, e eu refutarei toda língua que me acusar. Esta é a 
herança que eu tenho como servo do SENHOR” – Is 54.17 (adaptado) 
 
4. JAMAIS PASSE ADIANTE ALGO QUE PREJUDIQUE  OUTRA PESSOA – Mt 12.36 

“Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado.” 
 
DINÂMICA: Telefone sem fio. Vamos fazer uma rodada de telefone sem fio? Diga e passe a diante a frase “O 
fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus.” O intuito é chegar a frase em você como chegou. Se não, ministre na 
vida de todos a importância da comunicação clara. Chame a todos no final da dinâmica e repetir a frase juntos: “O 
FOFOQUEIRO NÃO TEM LUGAR NO FAVOR DE DEUS.” Leiam juntos: Colossenses 3.8 
 
PERGUNTA: Você costuma passar adiante mensagens que você nem verificou se eram verdadeiras? E-mails 
criticando o governo, e-mails de gozação e piadas com pessoas que você nem conhece etc. Reflita sobre isso e 
tome a decisão de não passar adiante nada que você não tenha verificado a veracidade ou algo que simplesmente 
seja prejudicial. 
 
5. NUNCA ACEITE PARA SI QUALQUER GLÓRIA - I Pedro 4.11 

“Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as 
coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder 

para todo o sempre. Amém!” 
 
"Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e 

o poder, para todo o sempre!" – Ap 5.13 
 
 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
Líder: Chame a todos para repetir os 5 votos 
 
1. TRATE SERIAMENTE O PECADO – Rm 6.23 
2. NÃO SEJA DONO DE COISA ALGUMA – Fp 3.7 
3. NUNCA SE DEFENDA - Ex 23.22 
4. JAMAIS PASSE ADIANTE ALGO QUE PREJUDIQUE  
OUTRA PESSOA – Mt 12.36 
5. NUNCA ACEITE PARA SI QUALQUER GLÓRIA – 
 I Pe 4.11 
 
 
 
 

Faça votos com Deus e empenhe-se em oração, 
jejum, súplicas e fé para cumpri-los! 

 
“Cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a 

invadirá; ele será completamente destruído.”  
Naum 1.15c 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
Votos Espirituais Geram Autoridade 

Outubro 2010 
 

Quarta – Romanos 6:15-23 
Quinta – Filipenses 3:1-11 
Sexta – Mateus 12:22-37 
Sábado – I Pedro 4:1-11 
Domingo –  Colossenses 3:1-10 
Segunda – Filipenses 2:1-11 
Terça – Filipenses 2:12-18 
 
LEIA A BÍBLIA: 
A PALAVRA DE DEUS é 
o mapa do viajante, o 
cajado do peregrino, a 
bússola do piloto, a 
espada do soldado e o guia do cristão. 
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