
ASSUNTO DA SEMANA: Vida Cristã sem Santidade é um Engano Destruidor 

Curitiba, 04 de Agosto de 2019 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre a nossa resposta à fidelidade de Deus, 

fortalecendo-nos, a partir do ensinamento da experiência da jornada de Israel no 

deserto, tendo por base o texto de Judas 1:5.  

Para o líder: Esforço pela excelência – Deus não exige perfeição, mas espera 

dedicação. É necessário procurar sempre fazer o melhor, tanto no preparo dos 

encontros semanais, como no momento do encontro, na pontualidade e também no 

apoio logístico. 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

O coordenador pede para que todos formem um círculo e passa entre eles o 

bichinho de pelúcia, ao qual cada integrante deve demonstrar concretamente seu 

sentimento e expectativa com o encontro. Uma sugestão é cada um dar um apelido 

ao bichinho e dizer o que o bichinho espera do encontro. Deve-se ficar atento a 

manifestações dos integrantes. Após a experiência, os integrantes são convidados 

comentar suas impressões com relação a sentimentos de carinho, medo e inibição 

que tiveram. 

20 MINUTOS 

1. Leia: Salmo 119:105-112 

2. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e porque?  

3. Façam orações frases de agradecimento e exaltação. 

 



RESUMO DA MENSAGEM:  

Cuidado: Os ímpios estão dominando a igreja – Judas 1: 5  

Pr. Paschoal Piragine Jr 

 

 

Continuando os estudos sobre o livro de Judas, vimos que ele está dividido em duas 

partes: a primeira parte onde ele alertava e caracterizava que a igreja estava vivendo um 

perigo, porque os ímpios estão entrando dentro da igreja. Hoje vamos estudar a segunda 

parte onde Judas vai mostrar a sua preocupação onde ele vai descrever como Deus vai 

lidar com a impiedade no meio do povo dele.   

Como Deus vai lidar com a impiedade no meio do seu povo?  

1. Se não se arrependerem serão destruídos (Judas 1:5 – Números 14:21-23):  

O primeiro exemplo tem a ver com o povo de Deus que saiu do Egito, mas que não 

alcançou a terra prometida. Apesar de todos os milagres, o povo de Israel não confiou em 

Deus, mesmo tendo vivido experiências sem precedentes de Deus, desde a saída do Egito 

com livramento de todas as pragas, passagem no Mar Vermelho e a jornada no deserto. O 

povo viu e não confiou. Colocaram o Senhor à prova (Num 14:21).  

Por exemplo vemos quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei, o povo 

estava construindo um Bezerro para adorar e o chamaram de Javé. Apesar dos sinais na 

montanha, o povo duvidava. Nós as vezes colocamos o Senhor à prova com coisas tão 

claras nas escrituras, assim como o povo de Deus, apesar de todos os milagres, como a 

provisão para proteger do clima, ser alimentados com maná, receber água ainda 

continuavam murmurando, E o povo reclamava com saudades do pepino e da cebola no 

Egito.  

Quando a gente decide deliberadamente se opor ao Senhor – isso é pecado. Deus 

julga pessoas que estão no meio do povo quando deliberadamente o colocam à prova e 

deixam de crer na sua palavra (II Pedro 2:20-22). Se você já conhece a Palavra de Deus, 

mas deliberadamente decide não viver isso e segue o seu próprio caminho, teu estado é 

pior do que antes, porque agora você sabe. Estar no meio do povo de Deus, não significa 

nada se isso não mudar a sua vida. Se o estilo de vida de pecado prevalece em você é 

porque a verdadeira natureza imunda continua, e isso demonstra a sua verdadeira 

natureza. A única opção que resta é o juízo. É o que Jesus descreve como a diferença entre 

o joio e o trigo. Não cabe a nós julgar a diferença. Jesus vai testar, fazendo seu juízo.  

Em Hebreus 10:26 em diante também está o alerta para essas pessoas. Na 

perspectiva do sacrifício de Jesus, a atitude de deliberadamente se opor ou ignorar a 

palavra de Deus, é um insulto e leva à destruição. Há pessoas que sabem tudo, mas 

deliberadamente decidem se afastar de Deus e optar pelo pecado assumindo um estilo de 

vida oposto à vontade de Deus. É o equivalente a pisar, insultar, profanar o sangue do 

pacto da aliança. Quando intencionalmente há o afastamento e deliberadamente o 

rompimento do pacto com Deus, não há mais o que fazer. Esse ensino se opõe ao ensino 

dos gnósticos que acreditavam que a graça de Deus encobria até mesmo quem vive 

impiamente, mesmo tendo conhecimento de Deus. De todos os textos que falam da 

perspectiva de Deus a salvação está completa, porém da perspectiva humana, há a decisão 



de se entregar a Deus permitindo ser transformado ou simplesmente, assumir um estilo de 

vida que se opõe ao desejo de Deus e ser um ímpio no meio de seu povo.  

A ceia do Senhor foi instituída para não esquecermos de onde veio nossa salvação 

– um ato custoso para Deus. O segundo objetivo desse memorial é “examine-se cada um a 

si mesmo”. E depois comam. Não é para recusar o pão e o vinho caso algo não esteja em 

conformidade com a vontade de Deus, mas para deliberadamente decidir-se a adotar um 

estilo de vida de acordo com os parâmetros de Deus.  

O que você está fazendo com a graça, com a Palavra de Deus e com o convite ao 

arrependimento? Se o pecado for uma opção de vida ao invés de acidente de percurso, o 

Senhor permite viver situações de verdadeiro inferno para vislumbrar as consequências de 

escolhas deliberadas em oposição a Deus.   

Em que rota está sua vida? Se estiver oposta à vontade de Deus deixe Deus mexer 

naquilo que não gostaria de entregar-lhe. Se houveram decisões tomadas opostas à 

vontade de Deus, que se fechem essas portas.  

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que é impiedade a partir dessa mensagem?  

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Você entende que não confiar em Deus traz perigos? Fale ao menos 1 perigo que 

você identifica. 

b) Por que Deus leva tão a sério a nossa infidelidade? O que isso representa para 

Ele?  

d) Cite algumas das consequências do pecado, sofridas pelo povo de Deus na 

história e que também podemos sofrer em nossos dias?  

 

3– Checagem 

 No Salmo 139, 23-24 o salmista pede: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu 

coração; prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que 

te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Em nosso retorno à casa do Pai, que passos ou 

atitudes devemos tomar diante de Deus e das pessoas?  

 

15 MINUTOS  

Estamos prestes a iniciar nossa Campanha de cinco semanas de oração, ‘Uma nova 

chance’. É tempo de pensar em 5 pessoas por quem interceder. Uma ideia é compartilhar 

via mídias sociais, telefone, e-mails, trechos do livro para as pessoas pelas quais você está 

orando para que retornem ao Senhor!  

 



 

10 MINUTOS 

Orem com o Salmo 139: 23 e 24, orem uns pelos outros. Orem para Deus revelar as cinco 

pessoas pelas quais interceder para a campanha e orem também pela campanha das cinco 

semanas. Orem para que o Senhor derrame bênçãos pela família do pastor Paschoal, 

assim como a saúde da irmã Cleusa. Orem pela multiplicação da sua célula. 

 

 

 


