
ASSUNTO DA SEMANA:

Objetivo do encontro:Aprender que a fé genuína é aquela que se permite moldar à luz da palavra e do 
testemunho do Espirito Santo em nosso coração, a respeito 
que vivamos. 

Para o líder:Como estão os membros de sua célula
estão distantes e não estão levando seu compromisso a sério com Deus
sabedoria de Deus, você pode ajudar seus irmãos mais fracos na fé.

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Vivendo a semana. 
Peça para que cada participante
passou, onde vivenciou a presença de Deus em sua vida

 

 
20 MINUTOS 

1. Ressucita-me - https://www.youtube.com/watch?v=4NVhBmzEaZI
2. Salmo 119: 101-107Qual versículo 
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. Vencendo vem Jesus- https://www.youtube.com/watch?v=IP954cHHYIY

RESUMO DA MENSAGEM 
UMA FÉ DEFICIENTE E INSUFICIENTE 

 
Introdução- Continuando o estudo na perspectiva de Jesus que entendia oquanto a fé era 
insuficientepara crerrealmente quem Ele era, o nosso compromisso precisa ser com a Palavra de Deus 
e nãocomsuas interpretações pretenciosas.
 
IV - Um compromisso com a palavra e não com as interpretações da palavra
reconheceu como verdadeira a fé dos escribas e fariseus, porque eram hipócritas
compromisso não era com o Senhor e co
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que a fé genuína é aquela que se permite moldar à luz da palavra e do 

testemunho do Espirito Santo em nosso coração, a respeito de Jesus e da maneira como ele deseja 

os membros de sua célula? Como você poderia ajudar aqueles que 
não estão levando seu compromisso a sério com Deus

ajudar seus irmãos mais fracos na fé. 

participante de sua célula conte uma experiência desta sema
passou, onde vivenciou a presença de Deus em sua vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=4NVhBmzEaZI 
Qual versículo mais chamou a tua atenção e porqu
frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana

https://www.youtube.com/watch?v=IP954cHHYIY

RESUMO DA MENSAGEM –Pastor Paschoal Piragine 
UMA FÉ DEFICIENTE E INSUFICIENTE – João 2:23

Continuando o estudo na perspectiva de Jesus que entendia oquanto a fé era 
realmente quem Ele era, o nosso compromisso precisa ser com a Palavra de Deus 

rpretações pretenciosas. 

Um compromisso com a palavra e não com as interpretações da palavra
reconheceu como verdadeira a fé dos escribas e fariseus, porque eram hipócritas
compromisso não era com o Senhor e com a sua palavra, como afirmavam (Mt 23:1
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que a fé genuína é aquela que se permite moldar à luz da palavra e do 
de Jesus e da maneira como ele deseja 

ocê poderia ajudar aqueles que 
não estão levando seu compromisso a sério com Deus? Com amor e 

conte uma experiência desta semana que 

 

porquê? 
pelas bênçãos da semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=IP954cHHYIY 

Paschoal Piragine Jr. 
João 2:23-25 

Continuando o estudo na perspectiva de Jesus que entendia oquanto a fé era 
realmente quem Ele era, o nosso compromisso precisa ser com a Palavra de Deus 

Um compromisso com a palavra e não com as interpretações da palavra:Jesus também não 
reconheceu como verdadeira a fé dos escribas e fariseus, porque eram hipócritas (Mt 23:13), pois o seu 

(Mt 23:1-7),mas sim com a 



sua própria mente, seus pensamentos sobre o Senhor, suas filosofias e ideologiasformatada para se 
adequar ao que buscavam e desejavam e não com o que o Senhor determinara.Vejam o exemplo do 
Corbã em Mc 7.9-13, onde na teologia deles, estavam dispensados de cuidar de seus pais,pois, mesmo 
que Jesus mostrasse a verdade de que era o Messias em palavras, ações e milagres profetizados nas 
escrituras que estes líderes religiosos diziam crer, continuavam mais confiantes nos seus esquemas de 
pensamento do que em fazer de fato a vontade do Senhor. Em Marcos 7:6-9,vemos quemuitas pessoas 
constroem sua visão de mundo e de valores de si mesmo e do contexto em que vivem, sempre 
achando desculpas para não cumprir a palavra de Deus. Este é o tipo de fé hipócrita condenada por 
Jesus, pois esquecem o princípio básico da fé que é Jesus em primeiro lugar.Paulo em IICoríntios 10:3-
5 mostra que para ser um verdadeiro cristão, precisa levar todos os pensamentos, ideias, ideologias e 
filosofias,cativos aos pés de Jesus que é o Senhor de todo o nosso modo de pensar, à luz das 
escrituras sagradas. A fé genuína é aquela que se permite moldar à luz da palavra e do testemunho do 
Espírito Santo em nosso coração, a respeito de Jesus e da maneira como Ele deseja que vivamos. 
O que você entende em ter um compromisso com a palavra e não com as interpretações da 
palavra?Qual a diferença entre fé hipócrita e fé genuína? De exemplos práticos entre elas na 
vida de um cristão. 
 
CONCLUSÃO:Quando julgamos a vida à luz dos nossos pensamentos e não à da palavra e do 
testemunho do Espírito Santo, construímos um estilo de vida a nossa imagem e semelhança e não a 
imagem do Senhor, eisto nos faz hipócritas, pois dizemos que estamos buscando a Deus, mas na 
verdade estamos buscando servir a nós mesmos e as nossas crenças interiores auto concebidas por 
nossas ideologias.  
 
CHECAGEM:A sua fé se molda ao mundo e nos valores da sua própria mente? Você diz o que tantos 
falsos discípulos de Jesus disseram: “Duro é este discurso, quem pode suportá-lo?”, sendo indulgente 
para com o pecado e achando radical a fé comprometida com Jesus?Se você respondeu sim ou em 
parte, faça uma reflexão no seu interior e veja o que precisa ser mudado. Se precisar busque ajuda nos 
irmãos em Cristo e não fique só, Deus conhece você e quer que cresça na Fé. 

 
Leve a palavra de Deus de forma amorosa, através de atitudes e ações, que vão fazer a diferença em 
como ela será recebida. Você é um agente dessa palavra, use o que você tem de melhor para impactar 
vidas e não economize no que tem, faça o melhor para Deus com entusiasmo e alegria. Convide 
amigos e parentes para vir a nossa igreja, temos tanto a oferecer. Mudar vidas para Jesus é mudar 
também o mundo para melhor. 

 
Oremos pela nossa cidade, estado e o nosso país, pelos governantes, que tenhamos uma nação onde 
Deus é o Senhor e o povo viva em paz. Oremos pelos líderes e pastores para que Deus os fortaleça, 
que suas mentes não sejam abaladas e sempre proclamem a palavra da Verdade. Para que todos os 
cristãos sejam firmes na Fé e não se desviem com tantas doutrinas e seduções do mundo. Pelos que 
estão abalados mentalmente e não encontram paz em seus corações. Pelos doentes e pelos que estão 
passando por dificuldades financeiras, que Deus traga o refrigério necessário. 


