
ASSUNTO DA SEMANA : UM ESFORÇO PARA CRESCER NA PERSEVERANÇA 

Curitiba, 07 de julho de 2019 

Objetivo do encontro: O apóstolo Pedro nos ensina que alguém maduro na fé não desiste e 
que precisamos de esforço para crescer na perseverança da vida cristã e alcançar as 
promessas que Deus tem para nós. 

Para o líder:  Líder, não desista de fazer o que Deus determinou para sua vida, seja perseverante na 
sua vida de oração e consagração. Que você tenha a virtude de terminar bem tudo aquilo que iniciou 
para honra e glória de Deus. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Perseverança, a fé em ação! 
Material: Previamente, bem antes do início, pegue pedaços de papel, de preferência papel grosso 
tipo cartolina, e escreva as seguintes palavras separadamente: (Coragem, fé, persistência, garra, 
foco, constância, determinação, incansável, obstinado, paciente, decidido, fidelidade, empenho, 
firmeza) e coloque todas dentro de uma caixa ou qualquer outra vasilha. Desenvolvimento: Cada 
pessoa pega um pedaço de papel da caixa. Depois que todos tiverem com seu papel começam, um 
por um, a dizer por que esta qualidade é importante para uma vida cristã vitoriosa e PERSEVERANTE. 
Se tiver mais do que 14 pessoas na célula, acrescente mais palavras ou repita as que foram 
colocadas. Se tiver menos, deixe algumas palavras de fora. Cada pessoa deve responder de forma 
muito breve: respostas de 20 a 40 segundos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 
Mateus 24:13 
 

20 MINUTOS 

1. Leiam: Romanos 5:1-5  

2. Música 1 Eterno amor; 2 Descansarei 

MENSAGEM: 2 Pe 3:6 – Um esforço para crescer na perseverança - Pr Pascoal Piragine Jr. 

INTRODUÇÃO: A maturidade cristã só é alcançada com o conhecimento pleno de Jesus, envolve 
disciplina, esforço para crescer na fé, na virtude, no conhecimento e domínio próprio. O próximo 
desafio que o apostolo Pedro nos apresenta é crescer na perseverança. 

A – O crente maduro não desiste - a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e 

de sua lealdade a fé e a piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, alguém 
que persiste com paciência, constância e perseverança. O que Pedro queria nos ensinar é que 
alguém maduro espiritualmente não desiste, do seu chamado, do plano de Deus na sua vida, da 
sua fé, da sua disciplina espiritual. Não desiste de ser e fazer o que o Senhor determinou para 
nossa vida. Há pessoas que começam a sua jornada de fé muito bem, mas não perseveram, uma 
crítica é suficiente para afastá-los do caminho, uma decepção, um problema, uma porta fechada. 
O cristão maduro não abre mão do que o Senhor tem para a sua vida. Simplesmente porque 
seus olhos ficam sempre firmados no autor e consumador da sua fé, Jesus. Isso faz parte da 
jornada cristã, porque quem segue Jesus, ninguém o detém. 



 

B – Perseverança na oração - A oração tende a ser uma batalha na vida do cristã. É interessante 

 perceber que a vida espiritual pede de nós intimidade com Jesus e atitudes práticas de 
transformação. Porque nestes momentos o nosso amor por Jesus se revela e o amor dele por 
nós se manifesta. Muitos crentes têm vivido um relacionamento mecânico e sem vida, 
simplesmente porque não perseveram na oração. A perseverança faz parte do nosso modo de 
ser como cristãos, se não somos perseverantes em algumas áreas da nossa vida, a nossa vida 
espiritual será oscilante, precisamos orar e ouvir a voz do Espírito Santo, para não sermos 
suscetíveis as pressões do mundo e do próprio inimigo que vem tentar a nossa vida.  

 
C- Perseverança na fé – É fácil começar bem, mas a verdadeira virtude é terminar bem. Há pessoas 
 que começam a sua jornada de fé muito bem, mas não perseveram, uma crítica é suficiente para 

afastá-los do caminho. uma decepção, um problema, os afastam da fé. Você está fazendo as 
coisas para quem?  A gente faz as coisas que o Senhor manda. O inimigo sabe que se 
enfraquecermos na fé toda a armadura de Deus cai. O cinturão da fé é a convicção dos 
propósitos de Deus, das suas promessas e do seu chamado, para nossa vida. Muitas vezes as 
promessas de Deus demoram a chegar porque não estamos preparados, precisamos aprender a 
ser perseverantes nas Suas promessas. 

 
D - Perseverança na missão – Se todo cristão abraçar a missão que Deus deu de levar o evangelho a 
outras pessoas, o evangelho chegará a todo mundo rapidamente e não está acontecendo porque 
não estamos segurando esta missão como deveríamos. Deus deu dons do Espírito Santos para cada 
pessoa, pelo menos um dom a cada pessoa. Este dom é para a missão e junto com o dom um 
ministério, onde precisamos exercer com perseverança o nosso dom. Deus tem um plano e missão 
para cada um de nós. A missão é ampla que precisa ser exercida todos os dias onde estamos, 
precisamos estar dentro dela com perseverança, muitas vezes precisamos semear com choro mas 
colheremos com alegria. A igreja que vai ganhar o mundo para Jesus, que vai ganhar as batalhas, é 
aquela igreja perseverante na fé, na oração e serviço, que vai permitir que a próxima geração esteja 
preparada para continuar na fé. 
 
35 MINUTOS  

1– Qual a relação entre perseverança e a maturidade cristã?  

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) O que você precisa para perseverar na vida cristã? Dê exemplos de perseverança na bíblia, o que 

há em comum na vida destas pessoas? 

b) Por que a perseverança transforma e completa a vida do cristão?   

c) Qual a missão da igreja de Cristo hoje para as próximas gerações? 

d) Cite cada item da armadura de Deus em Efésios 6 e como ela é imprescindível para todo o cristão 

que quer vitória nas batalhas da vida. 

 

3– Checagem 

a) Como vai sua vida cristã? Você tem perseverado na fé, na leitura da palavra, na oração, na missão 

que Deus preparou para você? O que tudo isso fala ao seu coração?  "Eis que venho em breve! A 

minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.  

Apocalipse 22:12 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/apocalipse_22_12/


15 MINUTOS  

Use os dons que Deus tem dado para você, use estes dons no seu trabalho, na sua família, com as 

pessoas que você conhece. Leve o amor de Deus e a esperança que só Jesus pode dar ao homem. 

Leve a salvação ao perdido e a esperança da vida eterna. Use sua vida para que nome de Jesus seja 

conhecido e Seu nome seja glorificado. 

10 MINUTOS 

Orar uns pelos outros por suas necessidades. Orar pela nossa igreja, pelos nossos pastores e líderes. 
Orar pelos nossos governantes que tenham sabedoria em governar. Orar pelo Projeto Casas de Paz. 
Orar pela nossa nação. 
 

 


