
         ASSUNTO DA SEMANA: 

Cuidado, os ímpios estão dominando a igreja  
Curitiba, 28 de julho de 2019 

 
Objetivo do encontro: perceber o perigo que o evangelho corre com a presença dos ímpios na igreja 

e aprender a lutar pela verdadeira fé. 

Para o líder: se submeta ao senhorio de Cristo e Ele te dará discernimento para ver tudo como Ele 

vê!  

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO –  O pastor conhece as suas ovelhas 
Material: um lenço. 
Como fazer:  de mãos dadas as pessoas particpantes da célula formam um círculo. No interior deste 

permanecerá uma pessoa com os olhos vendados. O círculo deve começar a girar. Quando a pessoa 

que está no interior bater o pé no chão o círculo deve parar de girar. A pessoa do centro aponta para 

um dos participantes do círculo e este dirá: “Jesus é o meu pastor!”. O do centro terá que o 

reconhecer pela voz, dizendo o seu nome.  Acertando, o que foi apontado ocupará o centro e o 

outro o substituirá na roda, do contrário, o jogo prosseguirá até que o do centro, fazendo 

novamente parar o círculo mencionar acertadamente o nome do companheiro. 

Objetivo e aplicação: refletir sobre a importância de reconhecermos Jesus como pastor e Senhor da 

nossa vida. Nós, seres humanos falhos, podemos até não reconhecer a voz de “uma ovelha”, mas 

Jesus, conhece os que são Dele, deixando claro que os ímpios não fazem parte do Seu rebanho. 

 

 
20 MINUTOS 

1. Leia: Mateus 7:22-23. 
2. Teu Santo Nome. 
3. Qual a principal mensagem contida nos versículos acima? 
4. Orações pedindo discernimento espiritual a Deus para que possamos reconher e não ser 
enganados pelos ímpios que podem estar ao nosso redor. 



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

Pr. Paschoal Piragine Jr 

Texto: Judas 1:3-19 

 

INTRODUÇÃO  

No final do século primeiro, pessoas e pensamentos provindos da mentalidade grega invadiram 
tanto o judaísmo quanto o cristianismo com uma doutrina gnóstica. Em sua essência criam que o 
conhecimento de uma espiritualidade profunda os levava a um tipo superior de cristianismo que se 
vivia em experiências místicas e que o que ocorria no corpo não tinha tanto valor. Assim, a santidade 
e a transformação não eram importantes, mas sim o conhecimento de coisas transcendentais e as 
experiências místicas de poder é o que importavam. Por isso Judas escreve esta epístola convidando 
cada servo de Jesus a perceber o perigo que o evangelho corria e a lutar pela verdadeira fé. Esta 
carta fala sobre quem são estes ímpios e como o Senhor vai tratá-los. Esses ímpios transformam a 
graça em libertinagem, negam o senhorio de Cristo e são buscadores de vantagens. Todavia, o 
Senhor vai lidar com a impiedade no meio do povo de Deus. 
 
I –  Negam o senhorio de Cristo 

Não é só a libertinagem que caracteriza impiedade, mas também a maneira como lidam com o 
senhorio de Cristo em suas vidas. Talvez seja por isso que Judas tenha começado a sua epístola se 
descrevendo como escravo do Senhor Jesus. Uma das características da impiedade é rejeitar o 
senhorio de Cristo , pois eles são senhores de si mesmos, desprezando assim, a autoridade de Deus. 
Rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Sempre há uma racionalização para 
justificar o que desejam em detrimento ao que o Senhor fala e ensina. Essa racionalização nada mais 
é do que o desprezo pela autoridade soberana do Senhor sobre a sua vida. São arrogantes no seu 
jeito de ser, tanto para com Deus como para com os homens. Seguem o caminho de Caim,  querem 
viver, adorar, se relacionar com as pessoas do seu próprio jeito. Isto significa que não há limites para 
a sua arrogante independência. Agridem, oprimem e se tornam violentos. São estrelas sem rumo, 
perdidos na sua própria escuridão, ainda que se vejam como luz, para as quais está reservada, para 
sempre, a mais profunda escuridão. Nuvens sem água, secos, não podem produzir  vida, ao 
contrário, sugam as pessoas ao seu redor. Seguem o caminho de Corá, se revoltando contra 
qualquer autoridade que se lhes imponha, sendo apoiados pela cultura destes tempos.  
 
II – Buscadores de vantagens  
Outra característica do ímpio é que o foco de sua vida é ele mesmo, o seu egoísmo latente. Por isso 
Judas o chama de pastores de si mesmos. Adulam os outros por motivos interesseiros. Até a fé passa 
a ser motivo de ganho pessoal como foi com Balaão.  São desrespeitosos com as coisas espirituais, 
pois não são capazes de entendê-las e por não atribuir valor as mesmas se tornam desrespeitosos 
com Deus e com tudo o que tem a ver com o mundo espiritual. Revelam como são tolos, pois o fato 
de não compreender ou mesmo de não aceitar, não implica que não exista, nem tão pouco que não 
haja consequência em sua atitude. Por isso a bíblia chama de tolo aquele que vive na impiedade 
(Salmos 92:6-7). 
 
III – Como o Senhor vai lidar com a impiedade no meio do povo de Deus?  
Se não se arrependerem, os ímpios serão destruídos, como foram destruídos os que Jesus tirou da 
terra do Egito, mas não creram. Se não guardarem a santidade serão condenados, a exemplo dos 
anjos caídos. A filosofia da sedução, da imoralidade e dos desvios contra a natureza sexual já foram e 
serão condenados pelo Senhor, como ocorreu com Sodoma e Gomorra. A vida sem rumo está 
reservada à escuridão  eterna. 
 



CONCLUSÃO 
Pare de ouvir as vozes dos profetas da nova era e ouça  a voz do Espírito Santo em seus coração. 
Uma fé sem arrependimento e sem transformação interior e exterior, onde Cristo não é o Senhor 
absoluto, Deus não pode tolerar. Por isso hoje o Senhor o convida ao arrependimento, confissão, 
entrega, libertação e transformação. Se você ouvir a voz do Senhor não endureça o seu coração!  
 

 
35 MINUTOS  
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)   
a)  Você reconhece o senhorio de Jesus Cristo em sua vida? 
b) Você reconhece a realidade bíblica sobre a presença dos ímpios no meio da igreja?  

 
2– Entendimentos (pontos da mensagem)   

       a) Suas atitudes refletem o senhorio de Jesus em sua vida? 
b) Como os ímpios demonstram negar o senhorio de Cristo nas igrejas dos nossos dias? 
 
3– Checagem  
A impiedade endurece o nosso coração e nos afasta do Senhor. Que não sejamos teimosos e 
arrogantes, mas, pelo contrário, que possamos ter um coração humilde, quebrantado, que 
reconhece que Jesus é o nosso Senhor! 
 

15 MINUTOS  

Oremos pela Campanha “40 dias de oração” que será iniciada no dia 04/08/19 em nossa igreja. 

10 MINUTOS 

Orem pelo avivamento da nossa nação. Orem pela liderança da nossa igreja. 

 
 
 
 
 
 



 
 


