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Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos 

          

   

 

 

EBD (Escola Bíblica Dominical) às 09:00. Convide sua célula. 

Dia 17/11 – CULTO DOS SERVOS 

Dias 06 a 08 de Novembro – Encontro Santidade!!! 20:00 

 

Líder: Deixei sua célula responder às perguntas, não precisa ficar lendo 

textos, o mais importante é que sua célula fale. O texto abaixo da 

pergunta serve para você ajudar a célula a chegar a uma conclusão, 

mas não é uma pregação a ser feita e nem uma aula a ser dada. OK? 

 

O que é fé? Como você entende a fé? 

 

A sabedoria popular na maneira como se refere a fé, parece 

compreender que fé é acreditar muito que uma coisa vai acontecer. 

Especialmente uma coisa que queremos que aconteça. É assim que 

falamos a respeito de fé: “Eu tenho fé que esse emprego é seu”; “Eu 

tenho fé que Deus vai curar você”; “tenho fé que Deus vai tirar você 

dessa”; “eu tenho fé que você vai superar isso”. Porém Fé é além disto. 

Fé é confiar em Deus e não somente no que Deus vai fazer. Saber quem 

ele é. Fé é confiar no caráter de Deus. Fé é confiar na bondade de 

Deus. Fé é crer que Deus é bom. (Hebreus 11:6) 

 

Você crê na provisão de Deus? Você crê que Deus vai dar o que você 

necessita na hora certa?  

 

Fé é crer que Deus está cuidando de nós e nada do que nos é 

necessário vai nos faltar. Fé é crer na provisão de Deus como os 

passarinhos creem na provisão de Deus. Jesus não diz que devemos 

olhar as aves que não juntam em celeiros, mas Deus as alimenta. 

(Mateus 6:26) 

Fé é confiar na provisão de Deus como as flores confiam na provisão de 

Deus. Jesus não disse olhem os lírios do campo, são por Deus vestidos 

com gloria e exuberância maior Salomão conseguiu se vestir. (Mateus 

6:28-29) 

 

O que é viver Um Novo Tempo? As mudanças que você tem percebido 

em sua vida, e a sua volta, são boas ou são más?  

Nós mudamos, as nossas vidas mudam, as coisas ao nosso redor 

mudam, as circunstâncias mudam, tudo muda o tempo todo. Só que em 

alguns momentos as mudanças parecem mais nítidas, elas se 

avolumam, aceleram, e temos a impressão de que agora estamos 

vivendo um novo tempo, como é o tempo que estamos vivendo na IBAE. 

Em um novo tempo nós somos desestabilizados em nossa zona de 

conforto, somos sacudidos, tomamos um empurrão e agora tudo é 

novo. Precisamos fazer planejamento, afinal é um novo tempo. As 

circunstâncias exigem novas reações. Um novo tempo é um tempo de fé 

é um tempo de mudanças. 

 

Se Deus falasse para você: O que você gostaria que acontecesse na sua 

vida? Ou Qual é o seu sonho? O que você responderia para Deus?  

 

Deus poderia te dizer então: Você não entendeu que sou infinitamente 

mais poderoso, para fazer o que você pode imaginar. O nosso 

problema não é que temos sonhos de mais, é que temos sonhos de 

menos, em relação ao Deus que temos. (Jeremias 29:11) 

Os nossos sonhos quando partem de nós eles são pequenos em relação 

a Deus, e são loucura, porque qualquer sonho humano é uma 

expressão de loucura. Nós não temos condição de bancar nosso futuro, 

mas Deus tem! 

 

Você tem buscado socorro em Deus? Isso é ter fé? 

Buscar socorro em Deus não é ter fé, é buscar socorro em Deus, 

incrédulamente. Fé é dormir no barco no meio da tempestade, isso é fé.  


