
 

 
 

Curitiba, 02 de junho de 2019 
 

ASSUNTO DA SEMANA: Pela fé não retrocedemos 
 

Objetivo do encontro: é olhar o relato sobre Moisés e aprender os recursos da FÉ que estão a nossa disposição 

em meio à batalha da vida. 

Para o líder: Líder procure crescer em direção a Deus, num compromisso sério com Ele, buscando conhecê-Lo na Sua 

intimidade, poder, Graça e em Sua força. 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

 
Como fazer: Forma-se um trio com todos os participantes. Um deles somente deve ficar de fora. 
Material: Pano para vendar os olhos. 
Nada deve ser explicado até nesse momento. Escolhe-se uma pessoa do trio e retira da sala. Enquanto isso explica-se a 
brincadeira para todos os participantes que ficaram na sala. A pessoa que foi retirada da sala, deve ser orientada para 
não ter medo e para se deixar levar durante a brincadeira. Certifique-a de que não irá se machucar. Só então, traz-se a 
pessoa já vendada para dentro da sala, coloca-a no centro do trio e a brincadeira começa! As pessoas devem empurrá-la 
devagar, de um lado para o outro, brincando realmente de "João Bobo". 
Objetivo: O objetivo desse dinâmica é atingido quando há empenho de toda a roda para que o amigo que está no 
centro não caia. A pessoa vendada deve comentar depois de terminada a dinâmica sobre a confiança que teve que 
depositar em todo o grupo. 

 

 
 

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

 
Leitura: Hc 3:17-19 
Sugestões: 1) Rompendo em fé 

 2) Ele é exaltado.  
 

 

 

 

 



 

 

RESUMO DA MENSAGEM  
Texto: Hebreus 11:23-29

 
 
INTRODUÇÃO 
O capítulo de Hebreus nos mostra exemplos de heróis da fé. A intenção do autor é nos dar exemplos e homens e 

mulheres que viveram pela fé tentando demonstrar a maneira pela qual a fé atuou em suas vidas, especialmente em suas 

decisões, para que não retrocedessem no viver os propósitos de Deus. Aprenderemos os recursos da FÉ que estão a 

nossa disposição em meio a batalha da vida: 

I  A FÉ GERA EMPATIA MOTIVADORA  
 
Pela fé fazemos coisa, em nome do Senhor, motivados por uma santa empatia, uma empatia motivadora que nos coloca a 

praticar a fé em direção ao propósito de Deus. 

 

II A FÉ NOS DÁ CORAGEM 

 

O medo é uma ferramenta paralisadora usada por Satanás para impedir-nos de andar pela fé, pois o medo é o antônimo 
da fé. Mas quando abraçamos a fé uma santa coragem no invade. HB 11:1 
 
III A FÉ SE MANIFESTA EM ATITUDES 

 

A verdadeira fé produz atitude. A fé que não se demonstra em ações, demonstra que retrocedemos no plano e propósito de 

Deus para nós. 

A fé gera empatia (sentimento de que o Senhor nos está dirigindo para algum lugar), gera coragem de crer( que isto é 

verdadeiro e precisa ser vivido) precisa se demonstrar em ações concretas. 

 

IV A FÉ NOS IDENTIFICA COMO POVO DE DEUS 

 

Ela gera em nós uma nova identidade: “povo de Deus”. Quando vivemos a verdadeira fé aprendemos que 

somos mais de Jesus, mais identificados com o povo de Deus, mais servos, mas obreiros através da Igreja do 

que qualquer outra coisa que nos motive.  

V PELA FÉ DEIXAMOS O PECADO 

Esta nova identidade tem preço! Nem tudo que parece bom, direito ou justo para a maioria das pessoas é 

aceitável aos olhos de Deus e do seu povo. Há um momento em nossa jornada da fé em que teremos de tomar 

decisões que envolvem perdas concretas para assumir ganhos em uma dimensão diferente. A fé nos dá uma 

nova perspectiva do que é valioso. 

VI A FÉ NOS PERMITE VER AQUELE QUE É INVISÍVEL 

O que movia Moisés era a concreta comunhão com Deus. Sua comunhão com o Senhor era uma certeza 

inabalável como se a todo o tempo ele pudesse ver o Deus invisível. A comunhão não é uma crença e sim uma 

santa experiência. 

Hoje o Senhor o quer convidar a andar em um novo nível de comunhão com ele no poder do seu Espírito 

Santo. Busque-o de todo o coração. Adore-o com todas as forças da sua alma. Bata na porta da sua graça.  

 

 



 

 
35 MINUTOS  
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que mais te chama a atenção nesses versículos conhecidos como galeria da fé? 

b) Quais sentimentos são gerados pela fé e que podemos ver nesse texto? 
2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Moisés teve que enfrentar dilemas e escolhas difíceis assim como nós. Qual o papel da fé nos dilemas da vida? 

b) Por que não retrocedemos quando vivemos pela fé? 

b) Como viver a prática da fé? 

c) Tem como aumentar a fé? Como? 
3– Checagem 

a) Existe algum motivo que o faça paralisar e não avançar no propósito de Deus?  
             b) Moisés teve muita experiência de fé devido a sua comunhão com o Senhor. Como está a sua comunhão? A sua 

fé em Deus tem avançado ou está retrocedendo nos propósitos Dele? 

 

 

 

 
 
15 MINUTOS  
 

Fé também é mostrada por ações, nosso país é um grande campo missionário em Salmos 33:12 diz “feliz é a nação, cujo 
Deus é o Senhor” ,você e sua célula podem  contribuir para que as ações missionárias levem a palavra de Deus, façam 
discípulos e implantem Igrejas, gerando mais frutos, para a glória de Deus.  

 

 
10 MINUTOS 
Nessa semana orações por 2 aplicações práticas: 
1º Cada um possa entregar os medos no altar de Deus para ser curado e abençoado; 
2º Pelos “sem” fé e ovelhas sem pastoreio. 

 

 


