
ASSUNTO DA SEMANA:Uma fé deficiente e insuficiente 

Curitiba, 26 de Junho de 2022 

 

Objetivo do encontro: Nos manter atentos aos valores que estamos deixando em primeiro lugar, para que a nossa fé 

não se distancie da palavra de Deus e venha a se tornar vazia, desacreditada por Jesus.  

Para o líder:Como estão os membros da célula? Aqueles que não aparecem já há algum tempo? Aqueles que estão 

atravessando por algum tipo de problema ou enfermidade? E os visitantes? Há alguém que já visita a célula há muito 

tempo, mas não vai no culto? E aqueles que não professaram a Jesus como seu Senhor e Salvador? Estas perguntas 

são para manter a sua atenção e dos líderes auxiliares, para que estejam em contato com o pessoal da célula, para 

que não se sintam longe e sem o cuidado do pessoal. Envolva outros membros para que ajudem no acolhimento de 

todos. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

(Da série) Vamos nos conhecer mais um pouco? 

Objetivo e aplicação: 

Peça que cada um procure em sua bíblia o versículo que é muito importante para sua vida ou que é lembrado em 

vários momentos. Se não se encontrar, peça ajuda aos irmãos. Leia para todos e comente a importância deste 

versículo em sua vida, o que lhe representa ou o que te marcou.   

1. Grandioso és Tuhttps://www.youtube.com/watch?v=XZEkS3aaNj8 

2. Leia: Salmos147, qual o versículo que mais te chamou a atençãoe por quê? 

3. Em oração,lembre-sede todas as bênçãos recebidas na célula e agradeça à Deus por tudo 

4. Tu és Bomhttps://www.youtube.com/watch?v=2Htxgd8A6GU 

O RESUMO DA MENSAGEM: Uma fé deficiente e insuficiente 

João 2:23-25–Pr. Paschoal Piragine Jr 

 

INTRODUÇÃO 

Começamos o estudo sobre a perspectiva de Jesus, que via a natureza humana daquele povo que acreditava nele 

por causa dos milagres que Ele fazia no começo do seu ministério, mas que não tinham uma fé verdadeira. Sendo 

que o primeiro ponto foi sobre uma fé que não estava disposta a colocar Jesus acima de tudo e de todos. 

Continuando o estudo, vamos verificar que existe outro aspecto da natureza humana que fazcom que a nossa fé seja 

deficiente e insuficiente: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZEkS3aaNj8
https://www.youtube.com/watch?v=2Htxgd8A6GU


2. Frutos Transformadores:Jesus vai nos ensinar que quando ele é o nosso Senhor e maior tesouro, um milagre 

espiritual acontece em nós: seu Espírito Santo vem habitar em nossa vida e fazer do nosso próprio corpo o seu 

templo.A presença do Espírito Santo fará com que mudanças interiores e exteriores venham a acontecer em nossa 

vida. A estas transformações Jesus chamou de frutos naturais de uma fé viva.Porém, se temos o discurso certo, a 

liturgia certa, o conhecimento certo, até manifestações de poder certos, mas não temos uma vida que reflita a 

santidade de Deus, então nossa fé é insuficiente e deficiente e Jesus não acredita nela.Andar com Jesus é viver e 

evidenciar o poder transformador dele em nossas vidas, frutos da sua graça e evidências da nossa salvação. Quando 

vivemos assim somos uma carta aberta de Deus a todas as pessoas que estão vivendo oprimidas pela sua natureza 

humana. 

O que significa para você,um falso profeta da fé?Como que os frutos que produzimos, podem não ser gerados pelo 

Espírito Santo?O que significa ter uma fé transformadorae uma fé conformista? 

 

Conclusão: 

Quando fazemos uma releitura da palavra de Deus e passamos a colocá-la em primeiro lugar, passamos a ser libertos 

e livres no poder do Espírito Santo, passando a ter vida na graça do Senhor, tendo uma transformação e restauração. 

Hoje o Senhor está conversando com você algo muito sério, será que você já permitiu que os seus pensamentos, 

suas ideologias e as suas crenças, sejam conduzidas e cativas pelo Espírito Santo até a presença de Jesus? O que lhe 

falta para permitir? 

 

Checagem:  

Sua féé transformadora ou conformista? Você consegue viver o poder libertador de Deus?Como podemos ser uma 

carta aberta de Deus aos homens?E qual o significado de buscar libertação do poder de Deus em sua vida? 

Que tal mandarmos alguns sermões do spotify(https://open.spotify.com/show/3VtpuMcubeNTR22zLFDz3a) ou do 

youtube (https://www.youtube.com/user/pibcuritiba) para os nossos alvos de oração? Ou mesmo ouvir ou assistir 

com eles, que tal? 

E se nos prontificarmos nesta semana para trazer um parente, um amigo ou um conhecido para a célula?  

Há também as diversas programações na PIB (https://pibcuritiba.org.br/programacoes/), veja se não há uma brecha 

em algum dia da semana, para levar aquele pessoa que está procurando a palavra, mas que de algum jeito não tem 

coragem de iniciar a caminhada. 

Oremos:Pelo ministério Telos, pelas obras missionárias que estão realizando e pelas bênçãos que trazem as 

comunidades onde estão evangelizando. Pelos nossos irmãos que estão desempregados, para que haja 

disponibilidade de trabalho e de sustento para eles. Pela equipe de roteiristas da célula, para que possuam 

sabedoria e direção de Jesus na elaboração e entrega dos roteiros.Por cada líder e supervisor de células, para que 

possamos manter o foco no evangelismo, no resgatar vidas e na multiplicação das células. Continuemos orando pelo 

pastor Paulo Davi e por todo o pessoal administrativo dos ministérios da igreja.  

https://open.spotify.com/show/3VtpuMcubeNTR22zLFDz3a
https://www.youtube.com/user/pibcuritiba
https://pibcuritiba.org.br/programacoes/

