
 

Curitiba, 21 de julho de 2019 

 

ASSUNTO DA SEMANA: Cuidado, os ímpios estão dominando a igreja 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre os cuidados que devemos ter para com os ímpios que estão 

dentro da igreja, e como ser guiado pelo Espírito Santo para identificar a falsa espiritualidade e lutar 

pela verdadeira fé que nos leva a fazer a vontade de Deus e, com isso, alcançar a santificação.   

Para o líder: Que esse seja um tempo para levar a sua célula a buscar mais a Deus, contribuindo com 

à colheita e a sua multiplicação. Que esse estudo te leve a pensar sobre os cuidados que a sua célula 

deve ter contra todos que perderam o temor e a reverência para com os valores de Deus.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO  

Quem sou eu? 

Separe papeis com nomes de personagens bíblicos, mas atente-se em pegar personagens marcantes da 

Bíblia, para que os visitantes e os novos convertidos possam saber como eles foram importantes para 

a obra de Deus. Para os mais velhos na fé, identifique em cada personagem àqueles que estavam ao 

seu lado e se tornaram os ímpios que perderam o temor e a reverência para com Deus, e viveram 

descompromissados com os valores do Senhor. Coloque os papéis com os nomes dobrados numa 

caixa e peça para que até três ou mais, dependendo do tempo, retire um papel e leia em silêncio o 

personagem sorteado e se quiser trocar, pode devolver na caixa e pegar outro nome. Após pegar o 

nome pode pedir ajuda aos demais integrantes da célula.  

 

20 MINUTOS  

1. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor 

2. Leia: Salmos 66 

3. Qual foi o versículo que mais chamou a tua atenção e porquê?  

4. Orações de agradecimentos ao Deus da Glória 

5. Senhor te exaltarei  

RESUMO DA MENSAGEM: Cuidado, os ímpios estão dominando a igreja.  

                                                    Texto: Judas 1:3-19 - Pr. Paschoal Piragine Jr. 



INTRODUÇÃO:  

 Esse título foi dado porque no final do século primeiro, pessoas e pensamentos provindos da 

mentalidade grega invadiram tanto o judaísmo quanto o cristianismo com uma doutrina gnóstica. 

Consideravam que o conhecimento da espiritualidade os levava a um tipo superior de cristianismo e 

viviam por meio de experiências místicas, ou seja, a santidade e a transformação não eram 

importantes, mas sim, as experiências místicas de poder. A estrutura dessa carta de Judas está dividida 

em duas partes: a) Quem são estes ímpios; b) Como o Senhor vai trata-los. Por isso quero convidá-los 

a estudar conosco estas duas verdades aqui reveladas.  

 

I. Quem são estes ímpios que se infiltraram na igreja? (Judas 1: 4) 

1. Os que sorrateiramente se infiltraram na igreja são descritos primeiramente como ímpios: 

Segundo STRONG (1890) no Dicionário grego do Novo Testamento, ímpios são pessoas que 

perderam o temor e a reverência para com Deus, por isso perdem a vergonha do pecado. Não 

precisam viver em fé, mas simplesmente desfrutá-la.  

2. Por isso transformam a graça em libertinagem. Como?  

a) Pecando contra o corpo (2 Pedro 2:14 - Judas 1: 4). Esse evangelho distorcido daquele 

tempo não via erro, pecado ou distanciamento de Deus por viverem uma vida sexual antes 

ou até fora do casamento. Isso não é importante diante da graça, mas esquecem do ensino 

da própria graça (Romanos 6:1-2 – Romanos 8:13-14). Como é atual a mensagem de 

Judas, a cultura deste mundo tem invadido a Igreja e os valores mais simples da fé tem se 

tornado impiedade (Os adultérios; Os abusos; Os namoros dos cristãos; Os desvios de 

identidade sexual. Tudo isto não é doença, é pecado que precisa de perdão e libertação.  

b) Corrompidos em seus instintos naturais (Judas 1: 10 e 19). Os ímpios são corrompidos 

pelos seus instintos naturais, pois não são guiados pelo Espírito Santo. Tomam decisões 

que não são da vontade de Deus, mas sim seus próprios impulsos irracionais e animais, 

pois vivem na carne que deixa um rastro de dor e sofrimento.  

c) Andam segundo suas paixões (Judas 1: 16-18). Porque as paixões são insaciáveis e o 

vazio é crescente, e isso leva a uma insuportável leveza do seu ser, pois não tem 

substância. Eles detestam aqueles que tem fé e se consideram fanáticos radicais. Tem o 

verdadeiro cristianismo como uma ameaça a ser combatida e as vezes perseguida até a 

morte. Falam de respeito, mas quanto desrespeito eles tem quando se pensa de modo 

diferente deles.  

d) São motivados pelos seus sonhos (Judas 1: 8).  Outra característica é que eles são 

motivados pelos seus próprios sonhos. Esta é uma indicação da origem de suas crenças, ao 

se apresentarem como visionários de uma nova era. Em Deuteronômio 13:1-4, vemos que 

todo visionário de uma nova era que o leve a viver de forma diferente do que a palavra que 

Deus ensina, é falso profeta e mestre que tem sua inspiração nos desejos do seus coração. 

A nossa motivação deve ser o Espírito Santo e a palavra de Deus. Cuidado, os seus sonhos 

podem ser enganosos, mesmo quando parecem bem sucedidos.  

e) São como ondas bravias que espumam a sua sujeira (Judas 1: 13). Nesta metáfora 

vemos a sujeira na vida deles (a água suja produz uma espuma que revela a sujeira), fruto 

do que está dentro de seus corações. Antes que vejam o errado, logo surgirão novas 

racionalizações para minimizar a sujeira que revelaram.  

f)  São rochas submersas nas festas de comunhão na igreja (Judas 1: 12 e II Pedro 13). 

Aqui vemos uma advertência, pois assim como uma rocha escondida na água pode ser uma 

pedra de tropeço para uma pessoa despercebida as mentiras deles no meio da comunhão do 

povo de Deus. Preste atenção e veja se estas pessoas conduzem ou afastam as pessoas do 

Senhor. Se aquecem a fé ou esfriam os corações dos que convivem com eles.   

 



 

 

1– Pergunta de descoberta (caráter geral):  

a) Quem são os ímpios que estão infiltrados dentro da igreja, e como identifica-los? 

b) Como eles transformam a graça de Deus em libertinagem?  

c) Os ímpios dizem que quanto mais pecado tiver mais graça recebe. Isso é verdade?  

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Porque os ímpios se achavam mais espirituais que os cristãos?  

b) O que norteava as suas escolhas?   

c) O que você entende sobre: “Tanto se fala de respeito, mas quanto desrespeito existe para 

quem pensa de modo diferente deles (ímpios)”. 

d) Como você considera um visionário de uma nova era que procura te levar a viver de forma 

diferente do que a palavra de Deus? Qual deve ser a tua inspiração?   

   

3– Checagem  

 a) Você está sabendo identificar quando um ímpio procura te influenciar dentro da igreja com 

doutrinas falsas?  

             b) O Espírito Santo e a palavra de Deus tem sido a tua bússola para te dar o rumo certo em 

direção a Jesus?  

             c) Você está sabendo diferenciar o que é de Deus e vem do Espírito Santo, daquilo que é 

distorcido pelo ímpio?     

 

 

 
 

O que impende a tua célula de evangelizar? O que impede todos os integrantes da célula de falar de 

Jesus? A célula é o melhor local da igreja para evangelizar, pois é um encontro informal entre pessoas 

onde elas por meio da convivência semanal, se tornam mais íntima e irão se conhecer muito mais do 

que dentro da igreja. Não se esqueça que a tua célula precisa praticar algumas coisas para que cresça e 

multiplique: a oração, o mover do Espírito Santo e atos de amor. 

Então, porque a tua célula ainda não multiplicou?     

 

1. Orar por sua célula e pela multiplicação. 

2. Orar pelos pedidos de sua célula. 

3. Orar pelo ministério de células e por seu líder, o pastor Marcílio.  

4. Orar pela vida dos roteirista e professores do curso de liderança de células. 

5. Orar pelo pastor Paschoal e a saúde de sua esposa. 

 

 



 

 


