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ATITUDES DE FÉ  

SEMANA I – 19 A 25/11 
 

Qual foi a sua maior experiência com o medo e o que ocorreu no final? 
Texto Base: Marcos 5.25-34 
 
Uma pessoa de fé faz mais que declarações positivas. Ela ouve de Jesus, tem 
intenção de agir, expectativas de receber e glorificar a Deus. Quem nos ensinará 
sobre fé é uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e já tinha gastado 
tudo e ia de mal a pior (vs.25-26), ela não tinha mais planos "B", era: crer ou 
morrer. Como ela demonstrou sua fé?  
 
1. Tendo ouvido 
Vs.27) “Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão 
e tocou-lhe o manto...” 
 
Toda mudança na vida começa com o ouvir. "A fé vem pelo ouvir, o ouvir a 
palavra. ” Pare de ouvir outras vozes que querem te parar, te condenar e colocar 
dúvidas. 
 

O que ela ouviu que gerou fé? Falar de JESUS, é este nome que transforma 
 
2. Uma ação concreta 
Vs. 27b) “Veio por detrás entre a multidão, e tocou-lhe o manto. ” 
  
Ela tinha intenção de agir. A fé é clara, é objetiva, é sem rodeios e sem medo. A 
fé de Deus lhe mostrará o que fazer para trazer a realidade divina para a terra.  

 
Sempre tem algo que podemos fazer! No seu caso você sabe o que a fé te exige? 
 

3. Falar 
Vs. 28) “...porque dizia: Se tão-somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. ” 
  
Outra atitude de fé da mulher, foi dizer para si mesma, para sua incredulidade, 
dúvida e medo. 
 

Qual a área da sua vida, a comunicação e palavras, precisam crescer em fé? 
 
4. Expectativa em Deus 
Vs.28) “Se tão-somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. ”   
 
A mulher creu, tinha expectativa de que Deus iria agir e ficava “vendo” como 
seria. O que você está sempre pensando e esperando pode determinar o que 
você tem. 
 
Quais são suas expectativas em Deus, através da comunhão deste grupo? Deve 

ser de ajudar, edificar uns aos outros e falar de Jesus para o próximo. 
 
5. Adoração 
Vs. 33) “Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia 
operado, veio e prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. ”   
 
Segundo o texto, o milagre aconteceu e ela foi grata, se humilhou e adorou.  
Ela se prostrou, uma mistura de temor e reverência de quem adora a Deus.  
Glorificar a Deus, testemunhar e edificar outros são os principais fins de todo o 
milagre.  
 
Vivendo o amor de Cristo 

Em grupo conversem sobre um desafio de fé atual e observem qual destes 
pontos têm sido mais difíceis para praticarem e depois orem e ministrem com 
fé uns aos outros. 
 

 A FÉ E AS OBRAS 

SEMANA II – 26/11 A 02/12 
 
Que tipo de boas obras você sente prazer em praticar? 
Texto Base: Tiago 2.14-19 
 
O livro de Tiago, ensina que as obras são parte de uma fé viva, para provar isto, 
cita o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé que produz obras (vs. 20-
26) e desenvolve seus argumentos e provas mostrando que a fé sem obras é 
inútil e morta.  
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Se você olhar para um espelho você verá algo que corresponde! Da mesma 
forma, se a fé olhasse para o espelho o que deveria ver? As obras 
correspondentes! Vamos conhecer sobre a relação da fé com as obras.  
 
1. Fé sem obras é inútil.  
Vs. 14) “Que proveito há, meus irmãos se alguém disser que tem fé e não tiver 
obras? ” 
 

Porventura essa fé pode salvá-lo? A resposta é não. 
A salvação é pela fé, o salvo produz boas obras porque é salvo e não para ser 

salvo! 
 
2. A fé age em favor do outro, pois esta é comunitária  
Vs. 15-16) “Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de 
mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e 
fartai-vos; e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há 
nisso? ”  
 

Nenhum! Porque não teve fé. 
 
A fé de Deus sempre leva você a agir e a não ficar discursando ou dando 
desculpas.  
 
3. As obras dão vida à fé 
Vs. 17) “Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. ”   
A fé do coração, não anda e nem voa. "As pernas e asas” da fé são as obras.  
 

Quem deve dar pernas e asas a sua fé? 
É você mesmo, não é Deus e nem o irmão. 

 
4. As obras da fé 
Vs. 18) “Mas dirá alguém: Tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me a tua fé sem 
as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. ” 
 

O que é mais importante, a declaração de fé ou as obras da fé? 
As obras da fé. 

 
5. Fé é mais do que crer em um único Deus  
Vs. 19) “Crês tu que Deus é um só? Fazes bem; os demónios também o 
creem, e estremecem. ”  
 

Você diz que é filho de Deus, como pode provar? São com as obras da 
obediência, obras aos irmãos, obras de evangelização, arrependimento e 

adoração. 

Vivendo o amor de Cristo 

Em grupos de três pessoas compartilhem sobre algum feito, obra ou desafio 
que desejam realizar e depois ore uns pelos outros para que isto se cumpra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRAL DO BARREIRO – 22 ANOS ABENÇOANDO VIDAS 

CONGRESSO DA 
FAMÍLIA 

 
30 NOV A 

02 DEZ 
 

TEMPLO 
 

 
PALAVRA 

PR. DANIEL SAMPAIO 
PR. SILMAR COELHO 

PR. JOAQUIM CANTAGALLI 
PR. RONALDO SANTOS 

 

SEMANA DO CLAMOR 
09 A 12 

DEZEMBRO 

DOM ÀS 10H, 17H E 19H 
SEGUNDA A QUARTA  

7H, 15H E 19H30 
TEMPLO 

CULTO DO AMIGO 
25 

NOVEMBRO 

DOMINGO ÀS  
10H, 17H E 19H 

PARTICIPE! 

FORMATURA  
RESOLUÇÃO DE 
TODA MULHER 

09 
DEZEMBRO 

DOMINGO ÀS 19H 
TEMPLO 

MUSICAL ESPECIAL 
ESCOLHO SER FIEL 

16  
DEZEMBRO 

DOMINGO ÀS 19H 
TEMPLO 

NATAL EM FAMÍLIA 
22 

DEZEMBRO 

SÁBADO 
SÍTIO RECANTO CENTRAL 

LEVAR: 500GR 
CARNE+REFRI 

CULTO DE NATAL 
23 

DEZEMBRO 
DOMINGO ÀS 10H, 17H E 19 

TEMPLO 

CULTO DA VIRADA 
ALELUIA! 

31 
DEZEMBRO 

SEGUNDA ÀS 21H 
VIA SHOPPING BARREIRO 

ENTRADA FRANCA 

START FESTA DA 
VIRADA MOCIDADE 

01 
JANEIRO 2019 

CONVITES:  
Igor: (31) 98808-7580  
Bela: (31) 99165-1617   

RAÍZES 
ACAMPS MOCIDADE 

2 A 5  
MARÇO 2019 

INFORMAÇÕES: 
Igor: (31) 98808-7580  
Bela: (31) 99165-1617   

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros 
do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 

 


