
 

 
 
 
Dedicação: 
Cântico de encerramento 
Pedidos de Oração dos membros da célula. 
Oração de Intercessão ou agradecimento. 
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação). 
 
 
 
 
 
 

 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

27º Domingo Comum 
A Fé e o Discipulado 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: Como ter a fé 

aumentada? 
•  Ministração do Roteiro 

 
 
 

Sabemos que a fé é (Hb 11.1) a 
certeza de coisas que se esperam, a 
convicção de fatos que se não veem. 
Também sabemos que sem fé é impossível 
agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de 
Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam (Hb 
11.6). A fé vem (Rm 10.17)  pela pregação, e a pregação, pela palavra de 
Cristo. 

Hoje a Palavra de Deus nos orientará sobre a relação da fé e o 
discipulado. 
 
I. Ore pelo aumento da Fé – Lucas 17.5-10 
 O Evangelho de Lucas 17.5-10 é um clamor dos discípulos pela fé. 
Os discípulos ouviram o Senhor falar sobre a prática do perdão diário (Lc 
17.1-4) e entenderam que somente pela fé conseguiriam viver o Evangelho 
do Perdão. Eles disseram (5) “Aumenta-nos a fé”. 
 Jesus então ensinou sobre o poder da fé (6): “Se tiverdes fé como 
um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no 
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mar; e ela vos obedecerá”. Ele também conta uma parábola sobre a fé que 
nos conduz para o serviço e a humildade (7-9). Após a parábola Ele orienta 
(10): “Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi 
ordenado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que 
devíamos fazer”. 
 Diante desse grande desafio nosso clamor deve ser: “Aumenta-nos 
a fé”. A fé vem pelo conhecimento da Palavra, mas também é um dom de 
Deus (Ef 2.8). Sendo um dom, Deus tem o poder de aumentar nossa fé se 
assim o desejarmos de todo o coração.  
 Como está o tamanho de sua fé? 
 
II. Viva pela Fé – Habacuque 1.2,3; 2.2-4 

O profeta Habacuque escreveu seu livro entre os anos 610 e 605 
aC. O profeta estava se perguntando por que Deus estava permitindo que 
seu povo escolhido sofresse nas mãos de seus inimigos. Em Habacuque 
1.2,3; 2.2-4 o texto fala da pergunta do profeta e da resposta de Deus. 

Habacuque pergunta (2,3): “Até quando, SENHOR, clamarei eu, e 
tu não me escutarás? Gritar-te-ei: Violência! E não salvarás? Por que me 
mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a 
violência estão diante de mim; há contendas, e o litígio se suscita”. 

Deus então manda o profeta escrever a visão em uma placa na beira 
do caminho (2.2). A visão ainda estava para cumprir-se no tempo 
determinado, mas não falharia (3). A grande revelação era que o (4) “justo 
viverá pela sua fé”. 

O discípulo passa por grandes aflições e não tem resposta para 
todas as perguntas. Contudo, precisa aprender a viver pela fé. Depositando 
no Senhor total confiança. A fé precisa determinar sua vida e sua 
existência.  

Você tem vivido pela fé? O que significa isso? 
 

III. Aceite as bênçãos com Fé – Salmo 95.1-8.  
 O Salmo 95.1-8 fala das promessas que Deus fez ao povo no 
deserto, mas que infelizmente o povo foi rebelde e pereceu. Não aceitou as 
bênçãos da fé. Assim o salmista retira lições preciosas para seus ouvintes.  
 É um convite a cantar ao Rochedo da Salvação (1) com ações de 
graças (2). Ele é soberano e grande Rei (3). Tudo está em suas mãos (4,5), 
por isso precisamos adorá-lo (6): “Vinde, adoremos e prostremo-nos; 
ajoelhemos diante do SENHOR, que nos criou”. 
 Ele é o nosso Deus e nós ovelhas do seu pasto (7). Por isso, se 
ouvirmos sua voz, não podemos endurecer nosso coração como o povo de 

Israel no deserto (8). Precisamos, como discípulos, ouvir e aceitar as 
bênçãos com fé. Seus mandamentos e exortações, suas promessas e avisos, 
são bênçãos para a nossa caminhada e precisam ser acolhidas pela fé.  
 Você tem acolhido os mandamentos de Deus com fé? 
 
IV. Permaneça na Fé – II Timóteo 1.6-8 
 A Epístola de I Timóteo foi escrita em aproximadamente 62-66 dC. 
Paulo escreveu a Timóteo para encorajá-lo em sua responsabilidade de 
supervisionar o trabalho da igreja de Éfeso e, possivelmente, as outras 
igrejas na província da Ásia (1 Timóteo 1:3).  
 Mas o discípulo Timóteo precisaria permanecer na fé. Isso 
significava reavivar o dom de Deus que havia recebido pelas mãos do 
apóstolo (6) 
 Também deveria trabalhar com coragem. Paulo diz (7): “Deus não 
nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de 
moderação”. 
 Assim também, não poderia se envergonhar do testemunho do 
Senhor Jesus nem da prisão do apóstolo, pelo contrário, era necessário 
participar dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus 
(8). 
 O discípulo que permanece na fé, não foge do sofrimento nem 
abandona o campo de batalha. 
 Você já se desviou da fé? Como conseguiu voltar? 
 

Conclusão: 
 O/a discípulo/a precisa ter sua fé aumentada a cada dia para que 
possa viver na confiança das promessas de Deus, aceitar suas bênçãos e 
permanecer firme diante das batalhas do ministério. Sem fé é impossível 
o/a discípulo/a agradar a Deus; é impossível viver o discipulado.  
 
Oração  
Deus Onipotente, que deste teu único Filho não só em sacrifício pelo 
pecado, mas também para exemplo de santidade, dá-nos a graça de sempre 
receber com gratidão os frutos de sua obra redentora e de seguir 
diariamente os bem-aventurados passos de sua santíssima vida. Mediante 
nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, 
um só Deus, agora e sempre. Amém.  


