
     Curitiba, 05 de maio de 2019 

ASSUNTO DA SEMANA: Dois Caminhos/Dois Fundamentos 

 

Objetivo do encontro: refletir sobre o desafio de Jesus diante da escolha entre o caminho mais fácil e 

o mais estreito. A fundação menos resistente na construção e a mais difícil de cavar, porém mais 

confiável.  

Para o líder: Que o Senhor Deus te sustente e te dê estratégias para continuar servindo a Deus e as 

pessoas de sua célula e de sua convivência. Que as rochas encontradas na escavação para construção 

dos alicerces de sua vida sejam moldadas por Deus para fortalecer a fundação da construção de sua 

vida.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Material: uma venda para os olhos e vários materiais que despertem os 5 sentidos (use a criatividade, 

ex: gelo, pena, uma meia suja, um doce muito cheiroso...).  

Como fazer: deixar que a pessoa vendada “experimente” sensações diferentes com os vários objetos. 

Peça para a pessoa tentar adivinhar o que é cada coisa!  

Objetivo e aplicação: quando estamos longe de Deus, estamos com os olhos espirituais fechados. 

Passamos a experimentar tudo o que o mundo nos oferece, mas os resultados, os sabores, as 

consequências, além de serem desconhecidos, podem ser muito ruins! Por isso, fique atento e escolha 

andar com o Senhor sempre!  

20 MINUTOS 

1. Leia: Salmo 23  

2. Orem louvando e agradecendo a Deus por sua misericórdia! 

3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

Sugestões: 1) Grande é o Senhor e mui digno de louvor 2) Bendirei o Senhor para sempre (tens feito a 

mim feliz).  

 

 



RESUMO DA MENSAGEM: JESUS NOS CONVIDA A DECIDIR - CASAS DE PAZ  

Pr. Paschoal Piragine Jr 

Texto: MT 7:13-29 

 

INTRODUÇÃO  

É a parte final do Sermão da Montanha. Muitos estavam ali buscando algo de Deus. 

Precisavam saber se de fato ele era o messias, precisavam de cura e queriam simplesmente 

estar na presença de Jesus. Mas também havia os que desejavam impedi-lo de continuar 

influenciando o povo. Eram os escribas e fariseus. Diante desta realidade Jesus pede que as 

pessoas tomem uma decisão: Qual caminho eles queriam seguir: o largo ou o apertado. 

Porquê o caminho de Jesus é estreito e difícil? 

I. PORQUE MUITOS SE DEIXAM ENGANAR (Mat. 7:15-20) 

Porque os falsos profetas eram eloquentes, tinham aparência de piedade, pregavam o caminho 

para paz e felicidade, era mais fácil, pois não exigia uma mudança interior. Bastava cuidar de 

detalhes exteriores. Mas o resultado não era o esperado. O atalho leva para o inferno. 

Cuidado com os atalhos dos falsos profetas. Parecem ovelhas, mas são lobos. Tem aparência 

de piedade, santidade, fé e compromisso com Deus, mas na verdade são lobos (Jesus se 

referia aos escribas e fariseus). Eram predadores entre as ovelhas. A grande advertência é: 

cuidado com a aparência! Olhe para a essência. Por isso Jesus nos aconselha a olhar para os 

frutos que produzem em sua vida pessoal.  

II PORQUE MUITOS SE ENGANAM A SI MESMOS 

Muitos erram o caminho porque se deixam enganar, mas Jesus também afirmou que outros se 

enganam a si mesmos e talvez isto ainda seja pior. Como alguém pode enganar-se a si 

mesmo? Confissão sem compromisso. Lucas nos ajuda a entender este compromisso como o 

cavar fundo e encontrar uma cama de rocha e sobre esta cama de rocha começar a construir, 

alinhado e apoiado, centímetro a centímetro sobre o alicerce. Atos religiosos sem verdadeira 

espiritualidade. A verdadeira espiritualidade promove transformação. A verdadeira 

espiritualidade não são os ritos que praticamos, mas a maneira como Jesus tem recebido de 

nós a permissão para transformar poderosamente nossas vidas, nossa natureza e nosso jeito de 

ser. Espiritualidade sem transformação é enganar-se a si mesmo. Conhecimento sem 

obediência incondicional a palavra de Deus.  Imaginam que conhecer as verdades da fé sem 

obedecer incondicionalmente a palavra de Deus é suficiente. Verdadeira fé sem perseverança. 

Por fim alguns se enganam imaginando que podem abrir mão da fé e do compromisso com 

ele. A verdadeira fé em Cristo nos faz viver a firmeza dele em toda e qualquer circunstância 

da vida. 

CONCLUSÃO  

Cuidado para não ser enganado e perder o verdadeiro caminho. Cuidado para não se enganar 

e ser reprovado.  



35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que é “andar pelo caminho estreito?  

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como é possível identificar filosofias, ideologias, paixões, psicologias ou parapsicologias 

que me afastem de Jesus? 

b) Na sua opinião, por que muitos preferem andar pelo caminho largo? 

c) Algumas pessoas são enganadas por filosofias, outras enganam a si mesmas. Como agem 

as pessoas que “enganam a si mesmas”?  

 

3– Checagem 

 a) Estou trilhando um atalho mais fácil que me afasta de Jesus e me leva à morte eterna? 

     b) Você se deixa moldar pela vontade e pela palavra de Deus? 

c) Você deseja aceitar o convite de Jesus, para que ele de fato seja o Senhor da sua vida? 

 

 

 

15 MINUTOS  

Estamos prestes a terminar nossa Campanha “casas de paz”. Ainda dá tempo de retomar o que fora 

planejado e não realizado nesta busca para que mais pessoas retomem seu lugar no reino de Deus. 

Uma ideia é compartilhar via mídias sociais, telefone, e-mails, e no dia a dia quando perguntado sobre 

a razão da fé.  

10 MINUTOS 

Orem incessantemente pelas pessoas que estão longe do Senhor; orem uns pelos outros; orem também 

pela Marcha pra Jesus no dia 18/05 e participem juntos no dia! 



 


