ASSUNTO DA SEMANA: Arrependimento e Fé
Curitiba, 18 de Agosto de 2019
Objetivo do encontro: Refletir sobre a nossa necessidade de arrependimento e fé, tendo
por base o texto de Lucas 7:36-50
Para o líder: Enfatizar para os membros da célula que o arrependimento e a fé operam
conjuntamente para a salvação e, o pecador arrependido que crê no sacrifício de Cristo na
cruz pela fé, abandona de vez o pecado sendo então perdoado e, com isso, experimenta a

paz que vem de Jesus.
10 MINUTOS - QUEBRA GELO
A troca de um segredo
Material necessário: pedaços de papel e lápis.
Desenvolvimento: os participantes deverão descrever, na papeleta, uma dificuldade que
sentem e que não gostariam de expor oralmente; A papeleta deve ser dobrada de forma
idêntica, e uma vez recolhida, misturará e redistribuirá aleatoriamente para cada
participante, que vai ler o que está na papeleta como se fosse ele mesmo o autor, usando a
1ª pessoa, “eu” e fazendo as adaptações necessárias. Ninguém do grupo deve propor uma
solução, apenas ouvir. Dependendo da situação, o líder poderá orar pelo problema
apresentado e mesmo sem saber quem o apresentou, orar pela pessoa que escreveu o que
a aflige.
Compartilhar: a importância de levarmos a cargas uns dos outros e aprendermos a ouvir
sem julgar – nem mesmo julgar ter a solução, pois não se sabe todas as circunstâncias que
originaram o problema relatado.

20 MINUTOS
1. Quem Deus Libertar
2. Leia: Salmo 70
3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que?
4. Façam orações frases de agradecimento e exaltação.
5. Em Fervente Oração

6. RESUMO DA MENSAGEM - Pr. Paschoal Piragine Jr

ENCARE O SEU PASSADO PELA FÉ (Lucas 7:36-50)
INTRODUÇÃO - Jesus foi convidado para um banquete e conforme o costume, as portas
ficaram abertas para que pessoas não convidadas pudessem ouvir a discussão dos mestres.
Simão, o anfitrião, não beijou Jesus, nem lavou os seus pés. Isto significava que ele
considerava Jesus muito inferior e queria deixar Jesus desconfortável. A mulher, que era uma
prostituta, e exercia a sua profissão naquela comunidade, não consegue se conter e chora.
Suas lágrimas molham os pés de Jesus. O que fazer? Ninguém lhe daria uma toalha! Ela
então desata os seus cabelos, um gesto de ternura, que escandaliza a todos. Naquela cultura,
uma mulher só desata os seus cabelos diante do seu marido. Em seguida pega o frasco de
perfume, usado para perfumar o hálito e o corpo, que ficava pendurado ao pescoço, caro e
muito útil na sua profissão, e unge os pés de Jesus. Um gesto de profunda humildade, pois
não se considera digna de ungir-lhe a cabeça. Os homens do banquete não enxergavam o
arrependimento, a fé e a devoção. Só viam uma prostituta tentando seduzir um homem. Jesus
propôs a parábola dos. Na parábola a mesma graça é estendida a ambos os devedores. A
diferença entre eles é o valor da dívida. Olhando para esta cena podemos aprender várias
lições sobre a fé capaz de enfrentar o nosso passado.
I. ARREPENDIMENTO E FÉ ANDAM JUNTOS – O sermão e os feitos de Jesus
promoveram naquela mulher verdadeiro sentimento de pecado e profundo desejo de mudança
de vida. Arrependimento e fé precisam caminhar juntos em nossa experiência. O
arrependimento nos faz ver a realidade do nosso pecado. Faz-nos desejar sermos diferentes e
conduz-nos a algumas entregas. Mas é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo que libera poder do
céu que garante a nossa transformação e restauração. Arrepender-se é dar meia volta. Aquela
mulher creu nas palavras de Jesus e vendo os seus feitos ela creu no seu poder! E pela fé foi
transformada por Deus. Quando lutamos só com nossas forças nem sempre vencemos, mas
quando o poder de Deus se manifesta em nós na medida da nossa fé, somos mais do que
vencedores.
II. A VERDADEIRA FÉ EXIGE CORAGEM – É preciso ter coragem para se aproximar
de Jesus, para enfrentar o olhar da crítica de tantas pessoas que a julgavam sem conhecer o
seu coração, para quebrar os vínculos do pecado, para mudar e para vencer. É por isso que a
Bíblia diz que os covardes não entrarão no céu pois nunca terão este tipo de coragem. O
Senhor pede coragem de crer na maneira como ele trabalha a transformação e a restauração,
coragem para seguir a trilha da fé em Jesus. A coragem da fé é nos ensinada pelo Senhor em
pequenas e grandes coisas.
III. A ADORAÇÃO DA FÉ – A verdadeira fé gera em nós uma adoração diferente. Pois ela
reflete os sentimentos de quem reconhece a sua impotência e que ao mesmo tempo se vê
como fruto de uma graça tão grande. Por isso ela não é apenas o reflexo de uma tradição
religiosa, mas vem envolvida no amor de quem experimentou o perdão redentor de Jesus.
Por isso em alguns momentos ela se tornará irritante, parecendo até desmedida para aquele
que nunca experimentou o amor redentor de Cristo, mas para outros será impressionante.
IV. BARREIRAS À VERDADEIRA FÉ (Lucas 7: 40-50) –Esse texto nos mostra algumas
razões:
A. NÃO SE VER COMO PECADOR. Esta pequena parábola de Jesus aponta para um fato
interessante: Ambos eram devedores. Ambos eram inadimplentes. Ambos estavam debaixo
das sanções da lei daquele tempo que permitia ao credor executar a dívida de várias maneiras.
E a decisão não era motivada pelo montante, mas sim pela incapacidade de pagar o débito.
Quando falamos da vida espiritual não importa se seu pecado é socialmente maior ou menor,
o que importa é que ninguém pode pagar os seus pecados. Só Jesus morreu por eles na cruz.
Por isso Simão via a mulher como pecadora, porque era uma prostituta, mas não se via a si
mesmo como pecador diante de Deus. A falta desta percepção nos faz não amar Jesus, porque
não entendemos do que ele está nos salvando: da perdição eterna.

B. DEBATER AO INVES DE SE RENDER A JESUS. Por que Simão convidou Jesus a
sua casa? O fato de ele não ter oferecido nem o mínimo demonstra que o convite tinha outro
propósito. Seu interesse era disputar com Jesus os seus ensinos e doutrinas, por isso ele
queria deixa-lo desconfortável para este debate. Foi por isso também que ele não interferiu
com o que parecia um excesso de demonstração de afeto desta mulher. As vezes nos
aproximamos de Jesus não para deixa-lo mudar nossa vida, mas para disputar com ele o que
pensamos ser a nossa verdade, para argumentar e defender os nossos pontos de vista. Pare de
lutar e deixe Jesus ser o mestre e senhor de sua vida. Deixe-se tocar pelo seu amor.
CONCLUSÃO – Jesus quer trabalhar perdão transformador em sua vida. Para isto você
precisa ver-se como Jesus o vê: pecador que precisa de perdão, que precisa parar de lutar com
o Espírito Santo no seu coração, que precisa se arrepender e se entregar.
35 MINUTOS
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)
a) O que você descobriu sobre a expressão: Arrependimento e fé caminham juntos?
2– Entendimentos (pontos da mensagem)
a) Por que era tão difícil Simão crer em Jesus?
b) Por que era tão difícil compreender a emoção que a graça salvadora gerara no coração
daquela mulher?
c) Por que a verdadeira fé exige coração?
d) Quais eram as barreiras que impediam Simão de ver a Jesus?
3– Checagem
a) Se você tivesse uma Máquina do Tempo, que situações do passado gostaria de mudar?
b) Das situações descritas na pergunta acima quais você ainda não colocou e gostaria de

colocar diante de Deus?
15 MINUTOS
Deus não desperdiça nenhuma dor. Como a história da mulher “pecadora” se perpetuou na narrativa
do evangelho, conte como Deus restaurou sua vida. Conte de forma que outros também enxerguem a
possibilidade de ter suas vidas restauradas. Não é necessário criar uma história sofisticada. Basta
contar o que Deus fez em sua vida.

10 MINUTOS
Orem com o Salmo 139: 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e
conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me
pelo caminho eterno.
No final, formem um círculo em que todos dão as mãos, sendo a esquerda virada para cima
(significando eu preciso de sua oração) e a direita voltada para baixo (significando eu oro por você)
Orem uns pelos outros. Orem para Deus revelar as cinco pessoas pelas quais interceder para a

campanha e orem também pela campanha. Orem para que o Senhor derrame bênçãos pela família do
pastor Paschoal, assim como a saúde da irmã Cleusa. Orem pela multiplicação da sua célula.

