
 

ASSUNTO DA SEMANA: Lei Espiritual do Sucesso ou do Fracasso. 
Curitiba, 12 de junho 2022. 

Objetivo do encontro: Entender que a lei espiritual tem origem na maneira como nos portamos em seu 
domínio, e a palavra de Deus é a única capaz de produzir frutos no mundo espiritual. Os solos 
representam os corações das pessoas que recebem a semente do evangelho e como elas reagem.  
Para o líder: Minha oração para você, líder, é que o terreno do seu coração também seja produtivo. Que 
não seja como a beira do caminho em que, todos que querem chegar a algum destino, precisam passar, 
mas a terra pisoteada e amassada não recebe mais semente, que fica exposta às aves de rapina. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO Pergunte ao grupo: O que voce faz quando está evangelizando e sente 
que o solo não está propício para a palavra do evangelho? Compartilhe (tempo máximo de 2 minutos 
para cada um). 

20 MINUTOS 
1. Grandioso é o Senhor - https://www.youtube.com/watch?v=fVua3MFHi5U 
2. Leia: Salmo 93. O que mais chamou a tua atenção e por quê? 
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana. 
4. Pela Graça de Deus - https://www.youtube.com/watch?v=AmrO8HiHPec  

RESUMO DA MENSAGEM – LEI ESPIRITUAL DO SUCESSO OU DO FRACASSO   
Lucas 8:18 - Pastor Paschoal Piragine Jr. 

Introdução: Meditando uma expressão usada e repetida por Jesus três vezes em contextos diferentes, 
e estudando o pensamento judeu daquela época, aprendemos que é uma forma superlativa de relevância. 
O que Jesus queria expressar com elas é que são apresentadas como uma lei espiritual, tanto do sucesso 
quanto do fracasso. Vamos tentar entendê-la em seus contextos como apresentada por Jesus:   

I. VEJA COMO VOCÊ OUVE (v. 18a): Somos induzidos a acreditar que a justiça divina é a que 

acrescenta ao que não tem. O que Jesus queria dizer é que a maneira como nos portamos no domínio 
espiritual, tem efeitos para todas as dimensões da vida. Como no conceito de plantio e colheita, a semente 
do evangelho reage de maneira diferente, dependendo do solo (coração das pessoas) em que ela cai 
(Lucas 8:15). Se não nos apropriarmos desta palavra com fé, perdemos o que foi semeado no coração. 
A fé não é morta e nem estática, mas riqueza crescente, vida em santidade e justiça que cresce e se 
expande. Você precisa aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado em sua vida.  
Conte como Deus falou com você e apresentou as oportunidades para semear a sua palavra? 
Como você entende “ouvir a voz do Senhor” e se apropriar do privilégio de anunciar o seu 



evangelho? Conte um testemunho de uma pessoa que foi alcançada porque você entendeu e se 
comprometeu com Jesus em todas as dimensões da sua vida.  

II. VEJA COMO VOCÊ VÊ (Marcos 4:24-25): Como olhamos pessoas e circunstâncias? O que Jesus 

ensina é que nosso critério de juízo já é e será o mesmo critério com que seremos julgados. Se nossos 
olhos são bons e com a nossa vida e palavras inspiramos pessoas, elas serão mais amorosas e seremos 
acrescentados de graça, pois ela se multiplica nos corações das pessoas. Não devemos ser apegados 
aos recursos financeiros, pois deixamos de investir no reino ou até em pessoas, pois o dinheiro se 
transformou em um tesouro maior que o Senhor. Pessoas que não são dizimistas dizem que não sobra, 
porém Deus quer as primícias. A medida que você usa, também será usada por Deus.  
Qual o seu jeito de exercer a fé? O que significa, a partir desse entendimento, sucesso ou fracasso 
no conceito de plantio e colheita? Como é o entendimento de Jesus no que se refere a tirar de 
quem não tem e acrescentar ao que já tem? 

III. VEJA COMO VOCÊ SERVE AO SENHOR (Mateus 25:24 a 30): Jesus está dizendo que, de 

acordo com a lei do sucesso e fracasso, ele coloca em nossas mãos dons, talentos, recursos, tempo e 
influência para que os administremos como sendo dele e que haverá prestação de contas. Se usar bem 
e para a glória do Senhor, ele confia ainda mais, por sermos confiáveis, Mas, se não usar bem, ou se 
apropriar, até o que pensa que tem lhe é tirado.  
O que você tem recebido de Deus e que Ele espera que use de forma digna da confiança que 
depositou em sua vida? De acordo com a lei do sucesso e fracasso que Deus coloca em nossas 
mãos, conte o que o Senhor colocou nas suas e o que você entende por prestação de contas?   
CONCLUSÃO: Pare e observe como você vê, como você ouve e como você serve, pois a lei do fracasso 

e do sucesso está atuando. Por isso comprometa-se com Jesus e a sua palavra; deixe de ser uma pessoa 
fria na fé; deixe seus olhos serem revestidos dos valores do reino e sirva ao Senhor com tudo o que você 
tem. 
CHECAGEM: Depois de ouvir essa mensagem, reflita em quantas pessoas foram alcançadas, ou não, 

pela sua coragem ou falta dela em se comprometer com Jesus em todas as dimensões da sua vida. Que 
atitude tomará agora depois de ter estudado essa mensagem? Você vai servir ao Senhor com tudo o que 
tem.  

O desafio para essa semana é entendermos que no nosso dia a dia, fora do ambiente de igreja, somos 
mensageiros do evangelho – algumas vezes até usando palavras, mas sempre com atitudes e ações que 
remetem à missão que Jesus deu, prometendo estar conosco todos os dias até a consumação dos 
séculos.  

Orem que milagres do Senhor aconteçam. Não se esqueçam de orar pelos doentes da igreja e de sua 
célula. Orem pela cura do pastor Paulo Davi e pelo equipe que está assessorando no ministério de 
adoração. Orem pelas famílias que perderam seus entes queridos na pandemia e na guerra, pelos 
cristãos envolvidos na guerra da Ucrânia e pelas eleições que irão ocorrer no Brasil, para que o Senhor 
nos dê sabedoria na hora de votar. Oremos pelo crescimento de todas as células de nossa igreja. Vigiem 
e orem.  
 


