
ASSUNTO DA SEMANA:

Objetivo do encontro: Estudar 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 
Para o líder: não negligencie seu autocuidado
“forma” e como obter uma espiritualidade emocionalmente saudável
que possa lhe falar de suas lutas pessoais, 
firmeza?  

10 MINUTOS – 
QUEBRA GELO. 
Diga o nome de um veículo que melhor descreve você e explique por quê.

 

 
20 MINUTOS 

1. Te agradeço: https://www.youtube.com/watch?v=
2. Leia: Salmo 53. Reflita sobre o texto e diga
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. Preciso de Ti: https://www.youtube.com/watch?v=ay7r8LXz6N0

RESUMO DAMENSAGEM 

 
Introdução: Vamos continuar a série de mensagens para tentar descobrir
nossa natureza humana que pode fazer com que nossa fé seja deficiente e insuficiente para a nossa salvação e 
caminhada com o Senhor. Talvez a pior forma de se viver uma fé deficiente e insuficiente é quando temos um 
compromisso maior com as práticas litúrgicas do que com a essência da fé.
não a essência da fé. 
 
V. Um compromisso com as práticas litúrgicas e não com a essência da fé
 

Declarar Senhor a Jesus Cristo era uma pro
Senhor e a vontade Dele em nossa vida é algo tão superficial que não tem valor

isto sim, é isto o que de fato representa chamá
ocorrer conversões, mas isso é possível pelo poder do nome de Jesus e do evangelho; não a demonstração de 
uma fé genuína, porque o amor do Senhor é maior que a dureza do coração do mensageiro. 

 

DA SEMANA:UMA FÉ DEFICIENTE E INSUFICIENTE
Curitiba, 14 de Agosto 2022. 

 
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. 
autocuidado espiritual. Peça a Deus que revele onde

espiritualidade emocionalmente saudável. Você tem alguém 
que possa lhe falar de suas lutas pessoais, seus medos, suas derrotas e que lhe conduza 

Diga o nome de um veículo que melhor descreve você e explique por quê. 

https://www.youtube.com/watch?v=-9wOtgN-5Qk 
Reflita sobre o texto e diga o que mais chamou sua atenção e porqu

frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana.
https://www.youtube.com/watch?v=ay7r8LXz6N0 

 
MENSAGEM –Uma Fé deficiente e Insuficiente. (Mateus 7:21

Pastor Paschoal Piragine Jr. 

a série de mensagens para tentar 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 

alvez a pior forma de se viver uma fé deficiente e insuficiente é quando temos um 
isso maior com as práticas litúrgicas do que com a essência da fé. Ou seja, quando buscamos a forma e 

Um compromisso com as práticas litúrgicas e não com a essência da fé (João 2:23

Declarar Senhor a Jesus Cristo era uma profissão de fé, porém confissão de fé sem o compromisso com 
ele em nossa vida é algo tão superficial que não tem valor. Estar submisso a sua 

o o que de fato representa chamá-lo de Senhor. Vimos pessoas anunciar a 
sões, mas isso é possível pelo poder do nome de Jesus e do evangelho; não a demonstração de 

o amor do Senhor é maior que a dureza do coração do mensageiro. 

UMA FÉ DEFICIENTE E INSUFICIENTE. 

o que há em nossa natureza humana que pode fazer com que nossa fé seja 

onde a fé ainda está apegada à 
Você tem alguém que confia o suficiente para 

seus medos, suas derrotas e que lhe conduza gentilmente, mas com 

atenção e porquê. 
pelas bênçãos da semana. 

Mateus 7:21-23).  

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 

alvez a pior forma de se viver uma fé deficiente e insuficiente é quando temos um 
Ou seja, quando buscamos a forma e 

(João 2:23-25): 

porém confissão de fé sem o compromisso com o 
star submisso a sua vontade, 

Vimos pessoas anunciar a palavra de Deus e 
sões, mas isso é possível pelo poder do nome de Jesus e do evangelho; não a demonstração de 

o amor do Senhor é maior que a dureza do coração do mensageiro.  



O que significa confissão de fé sem compromisso? Como você entende para sua vida a diferença entre 
liturgias e a verdadeira fé? 

 
Não são os atos religiosos que demonstram a fé suficiente. Quando não estamos comprometidos com o 

Senhor e a sua vontade, mesmo que cheios da forma de religiosidade, acabamos fazendo o mal. A fé sem prática 
é uma contradição e o amor sem obediência é uma impossibilidade. A verdadeira espiritualidade não são os ritos 
que praticamos, mas a maneira como Jesus tem recebido de nós a permissão para transformar, poderosamente 
as nossas vidas, a nossa natureza, o nosso jeito de ser.Espiritualidade sem compromisso com Jesus como 
Senhor e salvador de sua vida é enganar-se a si mesmo. 

Se não é pelos atos religiosos, por sinais, conversões, milagres e até expulsão de demônios, o que 
significa nesse estudo o compromisso com Jesus? O que significa, a partir desse entendimento, tempo 
numa vida de oração? Dê um testemunho de uma situação na qual você entendeu que condutas litúrgicas 
não resolveram nada e que a fé em Jesus fez toda a diferença. 

CONCLUSÃO.Hoje Jesus o convida a viver uma fé que seja suficiente, mas para isto você precisa: De um 
compromisso que o coloque acima de tudo e todos; Produzir os frutos transformadores, do arrependimento, da fé 
e do poder do Espírito Santo; Permanecer nele em toda e qualquer situação; Viver um compromisso com a 
palavra acima de suas convicções pessoais e suas tradições religiosas; De fazê-lo Senhor ao se comprometer 
com a sua vontade e não a nossa vontade. 

CHECAGEM: Depois de ouvir essa mensagem, qual o impacto na sua vida, seus pares, família e opinião pública, 
quando você abandonar sua fé nas práticas litúrgicas e buscare confiar em Jesus?Quanto tempo diário você vai 
investir numa vida de oração? Que atitude tomará agora depois de ter estudado essa mensagem?  

O desafio 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 ànossa fé em Jesus e não 
em práticas religiosas. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. 

 
Orem com persistência até sentirem a convicção de que estão alinhados com a vontade de Deus. Orem pelos 
doentes da igreja e de sua célula para que seja estabelecido o senhorio de Jesus nas suas vidas. Orem pelas 
famílias que perderam seus entes queridos e pelos cristãos envolvidos na guerra da Ucrânia. Orem pelas eleições 
que irão ocorrer no Brasil, para que o Senhor nos dê sabedoria na hora de votar tendo sempre em vista buscar 
primeiramente o reino de Deus e sua justiça.  

Oremos pelo crescimento de todas as células de nossa igreja e pelas multiplicações.Vigiem e orem! 
 
 

 


