
 

ASSUNTO DA SEMANA:UMA FÉ DEFICIENTE E INSUFICIENTE 

Curitiba,19 de junho de 2022. 

Objetivo do encontro: Descobrir, à luz das escrituras, o que há em nossa natureza humana que pode 
fazer com que nossa fé seja deficiente e insuficiente para a nossa salvação e caminhada com o 
Senhor. Para o líder: Coloque seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. A fé é a certeza de 
coisas que se esperam,a convicção de fatos que se não veem. Mantenha a confiança de que Deus está 
no controle mesmo quando as coisas não acontecem como você espera. Creia no Deus do impossível 
e olhe para a vida na perspectiva do Senhor e aceite os desafios que Ele reservou para sua célula. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Os milagres de Jesus. 

Conte um sonho que você teve com a sua célula ou igreja e comente se é possível a sua realização ou 

somente um milagre para que aconteça.  

 

 
 

20 MINUTOS 

1. DEUS É DEUS-https://www.youtube.com/watch?v=_nXF9Tfzn8o 

2. Salmo 145: 14-21 -O que mais chamou a tua atenção e porquê? 
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação pela semana que passou. 
4. TE AGRADEÇO MEU SENHOR - http://www.jreletronicos.com/index.php 

 
RESUMO DA MENSAGEM –Pastor Paschoal Piragine Jr 
UMA FÉ DEFICIENTE E INSUFICIENTE – JOÃO 2:23-25 

 
Introdução: Os milagres de Jesus geraram impacto no povo através dos seus sinais e prodígios, mas 
Jesus não acreditava na fé que aquelas pessoas professaram, pois conhecia a natureza humana. O 
objetivo hoje é tentar descobrir, à luz das Escrituras, o que há em nossa natureza humana que pode 
fazercom que nossa fé seja deficiente e Insuficiente para a nossa salvação. 
 
1.Compromisso com ele acima de tudo e de todos: É uma fé que envolve um compromisso radical 
comEle, que o coloque acima de tudo e de todos. A fé deficiente e insuficiente é aquela que tenta 
compatibilizaro compromisso com Cristo, com os outros compromissos da nossa vida. Esta fé é aquela 
que Jesus diz nãoacredito nela, pois toda vez que estiver na balança Jesus e o seu tesouro, o seu 

https://www.youtube.com/watch?v=_nXF9Tfzn8o
http://www.jreletronicos.com/index.php


 

tesouro vai ganhar. Não são as práticas religiosas que fazem a nossa fé, mas o nosso compromisso 
com Jesus que faz com que ela seja firme o suficiente para que ele creia nela. Se alguém diz que lhe 
ama, mas não se compromete com você, ou se você não percebe seu valor acima de outras pessoas 
ou coisas, certamente você duvidará deste amor. Assim também foi com Jesus no caso do Jovem rico 
(Lc 18:21-23), cujo tesouro maior em sua vida era a sua riqueza. Em Mt 6:19-21 temos o ensinamento 
de Jesus. 
Faça um paralelo entre o que o jovem rico procurava ao encontrar Jesus e o que ele oferecia ao 
Mestre. O que você entende sobre a fé deficiente e insuficiente? Cite uma parábola do Reino que 
se encontra em Mateus 13 e compare com o que Jesus nos pede e não entregamos a Ele.  
 
CONCLUSÃO:  
Jesus faz um convite para que você viva uma fé que seja suficiente para a sua salvação e caminhada 
com o Senhor. Para que isto aconteça é preciso ter um compromisso de colocar Jesus acima de tudo e 
de todos.Você quer? 
 
CHECAGEM: 
Como Jesus está vendo a sua fé? Que tipo de compromisso você tem com Ele? O que Ele já pediu e 
você não entregou? Porque você reluta de entregar alguma área de sua vida? Será que este não é o 
seu tesouro?Jesus está em primeiro lugar em sua vida?Sua vida reflete estes fundamentos? Você já 
tomou a decisão de entregar para Deus o que não Lhe agrada? De tempos em tempos você revisa sua 
vida para ver se ela realmente está no altar do Senhor? 

 
O desafio é viver para Jesus em todos os lugares onde estivermos, e que nesta semana, vocês possam 
ser como pedras vivas e fazer diferença na vida de pessoas, para que o amor de Jesus chegue aos 
corações vazios e sem esperança. Levem a Palavra de Deus com entusiasmo, pois ela é viva e eficaz, 
capaz de transformar a vida das pessoas. Porque não fazer um encontro das sopas e aproveitar para 
convidar os parentes e amigos para falar de Jesus? Estamos no inverno, não se esqueçam de 
arrecadar roupas e agasalhos para ajudar na campanha da Igreja para ajudar os necessitados. 
 

 
Oremos pelos enfermos da nossa igreja para que o Senhor traga a cura. Oremos pela irmã Carminha, 
secretária do Ministério de Células, pelo seu restabelecimento e retorno. Oremos pela cura do pastor 
Paulo Davi. Oremos pela vida de cada um de nós para que o mundo não seja vencedor em nossa vida 
e sim Jesus seja o primeiro em tudo, que através das orações Ele possa nos ajudar a transformar 
nossas fraquezas em compromisso sincero com Ele. Oremos pelos nossos líderes e pastores para que 
suas vidas sejam sempre colocadas diante do altar do Senhor, para que cumpram com excelência a 
sua missão.  


