
ASSUNTO DA SEMANA:Uma fé deficiente e insuficiente 
Curitiba, 24 de Julho 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 está a sua fé? As suas dificuldades na célula, em sua vida pessoal, familiar e 
profissional? As batalhas espirituais na célula?Lembre-se que você possui uma supervisão de célula, e 
que são o ponto principal para compartilhar estas dificuldades, trocar uma ideia quanto a sua vida e a 
célula que lidera. Não deixe de estar em comunhão com os supervisores e outros líderes, para que a sua 
vida seja também fortalecida e apoiada pelos irmãos. 

 
10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
(Da série) Vamos nos conhecer mais um pouco? 
Objetivo e aplicação: 
Comente que cada um teve algum tipo de experiência em sua vida, boa ou má, mas que até aqui Deus o 
conduziu e tem cuidado. Peça a partir deste ponto que cada um comente em um minuto sobre sua 
infância, falando sobre as alegrias e/ou tristezas pela qual passou, quais são as marcas que foram 
deixadas e como se sentia perante Deus naquela época. Depois do testemunho de cada um, leia 1 

Samuel 7:12. 
 
1. Grandioso é o Senhorhttps://www.youtube.com/watch?v=fVua3MFHi5U 
2. Leia: Salmos71:17-24, qual o versículo que mais te chamou a atençãoe por quê? 
3. Em oração,lembre-sede todas as bênçãos recebidas e agradeça à Deus por tudo 
4. Bondade de Deushttps://www.youtube.com/watch?v=_38sII23j9c 

 
O RESUMO DA MENSAGEM: Uma fé deficiente e insuficiente 

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

INTRODUÇÃO 
Começamos o estudo na perspectiva de Jesus que entendia oquanto a fé era insuficiente para crer 
realmente quem Ele era. Vimos a questão da fé que não tem compromisso com o Senhor acima de tudo e 
todos, além da fé que não gera frutos transformadores. Continuamos o estudo com outros pontos que 
podem fazer a nossa fé deficiente e insuficiente:  



3. Permanência na fé:Outra característica da natureza humana que evidencia uma fé insuficiente e 
deficiente, é quando a fé é uma experiência momentânea e não definitiva, ou seja,uma aventura espiritual 
que não permite que as raízes se aprofundem e transformem a vida. Essa fé que não se enraíza no 
coração e na vida de uma pessoa e que só perdura se não houver confrontos, embates, lutas, 
perseguições ou tribulações, não é aceita por Jesus. Pois em essência, não é fé. A fé genuína é a que se 
enraíza no coração, na experiência pessoal com Jesus e sua palavra, e na comunhão com os irmãos da 
igreja, por isto, sempre permanece e se compromete com Deus. 

Qual a diferença de uma emoção religiosa de uma fé verdadeira? Jesus e a Igreja são a 
mesma coisa? Se sim, porque? Se não, qual a diferença?  
 

Conclusão: 
A fé que Jesus não acredita está sempre à procura de algo, pois a alma nunca foi satisfeita pela presença 
do Espírito Santo. Deixe Jesus ser aquele que vai preencher a sua alma, pare de procurar o que pode 
saciar a sua sede, pois só ele tem a água da vida. Quando bebemos da mesma,esta sede somente será 
saciada Nele, a partir deste momentonossa vida será do Senhor, pois passaremos a querer mais e mais 
dele.Que tipo de fé é a sua ? 
 
Checagem:  
O que em sua alma está impedindo de ter uma fé real e verdadeira com Jesus? O que lhe impede de ter 
uma comunhão com Deus? Lembre que Deus é maior do que todas as pedras que são lançadas sobre 
nós, então vamos deixar com que Jesus nos oriente sobre o caminho pelo qual estamos percorrendo? O 
que lhe falta para se deixar guiar? 

 
Você sabia que a PIB possui várias congregações em Curitiba e na região metropolitana? E se reunir a célula e visitar 
um culto nestas congregações? Estariam prestigiando um trabalho tão importante que envolve a evangelização nos 
bairros e ao redor de Curitiba.  
E se nos prontificarmos nesta semana para trazer um parente, um amigo ou um conhecido para a célula?  
Lembre-sedas diversas programações na PIB (https://pibcuritiba.org.br/programacoes/), aproveite a variedade de 
horários de cultos e encontros. Então, que tal levar o seu alvo de oração em algum destes cultos e encontros? Como 
no de especiais por exemplo, ou de atletas, aproveite para se envolver com os diversos ministérios, de repente 
aparece também o sentimento de voluntário, que tal? 

 
Oremos:Pelo ministério de aconselhamento, por todos que participam no resgate das pessoas por meio do apoio, 
orientação e força que dão. Pelo próprio ministério de orações, pela fé e dedicação na oração pelos irmãos e pessoas 
que pedem as benção e misericórdias de Deus. Pelos ministérios de comunicação, iluminação e fotografia, para que 
tenhamos mais voluntários e que continuem sendo benção para todo o evangelismo que realizam (pelos meios de 
comunicação). Pelas pessoas que tem passado dificuldades profissionais e econômicas, para que Deus esteja a frente 
do seu sustento e que haja a abertura de portas para que possam manter suas vidas profissionais. Pelos enfermos da 
igreja para que o Senhor traga a cura. Pela recuperação do pastor Paulo Davi e forças para toda a sua equipe de 
trabalho.  


