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FASE DOIS – PROMOÇÃO DA SAÚDE

Acabamos de realizar juntos a maior campanha de vacinação da história, toda a Central envolvida na imunização de inúmeras pessoas. 
Espalhamos a mensagem do evangelho que é a cura para o vírus global do pecado. 

Após três semanas de funcionamento das nossas Unidades Especiais, chegou a hora de integrar todos de volta à célula de origem. 
Preparamos um material auxiliar para você e sua célula trabalharem juntos na integração dessas pessoas. Para saber mais, consulte o 
Manual de Promoção da Saúde.

QUEBRA-GELO

Pergunte aos presentes:

• Qual o seu super-herói favorito?

• Conte um episódio ou filme marcante envolvendo esse personagem.

• Quais poderes desse herói se destacam para você?

INTRODUÇÃO  

Pergunta: Em sua concepção, o que seria uma vida vitoriosa?

A maioria de nós, procura viver uma vida feliz e vitoriosa. Mas o que seria uma vida vitoriosa? Muitos gastam anos estudando para ter 
sucesso no mercado profissional e se encaixar nos modelos estabelecidos pela sociedade depositando sua esperança e felicidade nes-
sa jornada. Assim, muitos descobrem ao alcançar o sucesso, que ele pode sim ser muito gratificante, mas não é a chave de uma vida 
vitoriosa.

Na última lição aprendemos sobre uma Vida Espiritual Saudável e entendemos que a leitura da palavra, oração, jejum e comunhão são 
chaves para se encontrar a saúde espiritual. Utilizando dessas ferramentas, hoje vamos buscar a CHAVE DE UMA VIDA VITORIOSA.

Texto base: Hebreus 11:1-6

1. FIRME FUNDAMENTO

Os engenheiros civis vão entender muito bem sobre esse conceito. Antes de construir um prédio, um dos primeiros passos é buscar 
conhecer o terreno, para poder fazer um empreendimento seguro. É essencial saber se é possível estabelecer um fundamento sólido, 
capaz de suportar o prédio que será erguido sobre ele.

Pergunta: Você já parou para pensar sobre qual fundamento sua vida tem sido construída?

O autor do livro de Hebreus traz exemplos de homens e mulheres que pela Fé alcançaram em suas jornadas uma vida vitoriosa. Através 
da Fé foi possível vencer as barreiras que ao longo de suas vidas foram apresentadas. 

Segundo a palavra de Deus (que devemos ler e meditar diariamente), para se construir uma vida vitoriosa é necessário ter FÉ e, assim, 
construirmos nosso “prédio” sobre esse inabalável fundamento.

2. FÉ X ESPERANÇA

Fé e Esperança são dois conceitos muito próximos, e por esse motivo são confundidos como sendo iguais, o que não é verdade. Em 1 
Coríntios 13:13 podemos perceber que esses conceitos não são iguais. “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, 
mas o maior destes é o amor”.

Pergunta: O que é a Fé? O que é a Esperança?  

A Fé, como diz o texto, é a certeza de que já recebemos ou conquistamos algo, mesmo sem termos visto a materialização dessa conquista 
no mundo natural. Sendo assim, recebemos algo, não de maneira mística ou pelo pensamento positivo, mas pela devida credibilidade e 
confiança no caráter imutável de Deus, sabendo que se Ele prometeu algo Ele NUNCA voltará atrás.

Só é possível conseguir tal Fé se conhecermos verdadeiramente a Deus. “Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a men-
sagem é ouvida pela palavra de Cristo”. Romanos 10:17. 

Se na sua caminhada com seus pais terrenos eles sempre cumpriram com as palavras deles, é claro que se hoje eles fizerem uma pro-
messa, de algo futuro, você vai confiar e receber, mesmo sem ver a “produção” de tal promessa. Isso é Fé. Para adquirir Fé em Deus é 
necessário conhecê-lo, lendo sobre os seus feitos e construir a sua história com Ele.

A esperança é o que nos dá alegria por saber que irá acontecer no futuro o que nos foi dado hoje. Muitos naufragam na fé porque perdem 
a capacidade de esperar. A certeza não pode se enfraquecer pelo tempo, é necessário ter esperança pois ela é a manutenção da nossa 
Fé inabalável.

3. CRER EM DEUS X SATISFAZER COM A RELIGIÃO

Em Hebreus 11:6 lemos: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles 
que o buscam”.

Pergunta: O que é um paradoxo? 
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É possível nos aproximar de uma pessoa e andarmos com ela, conviver e falar com ela sem, de fato, acreditar que essa pessoa exista? 
Parece uma loucura pensarmos assim, porém o autor do livro de Hebreus ensina que “aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista”.

Atualmente muitas pessoas se aproximam de Deus por meio da Igreja, células, encontros individuais, porém em seu íntimo duvidam 
da existência de Deus, ou o interpretam do modo errado, como uma energia ativada pelo pensamento positivo ou como um conjunto de 
regras. Acreditar em Deus vai muito além de se “filiar” a uma religião e “obedecer” às suas boas práticas; vai muito além de ter por perto 
um talismã ou uma energia positiva.

Precisamos compreender que Deus é uma pessoa. Tudo o que podemos conhecer sobre Deus Pai, foi revelado a nós por meio do Filho, 
Jesus Cristo:

“Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta”. Jesus respondeu: “Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado 
com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?” João 14:8,9

Neste texto Filipe deixa transparecer como estava vivendo este paradoxo. Ele estava se aproximando de Jesus, mas não compreendia 
que Cristo era a expressão exata de Deus (Hebreus 1:3). Filipe estava perdido em sua religiosidade, sem compreender que Deus é uma 
pessoa e que podemos conhecê-lo por meio do nosso relacionamento com Jesus. 

4. VIDA VITORIOSA

Alguns dias antes da crucificação, ao trazer os últimos ensinamentos para os seus discípulos, Jesus deixou muito claro quem e ele era 
e apresentou o grande segredo para vivermos uma vida vitoriosa.

Pergunta: Qual o maior segredo ensinado por Jesus para viver uma vida vitoriosa?

“Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei. 
Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo; falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará 
o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por 
isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês.” João 16: 7, 13-15

Pergunta: Você já pensou que teria conseguido ser um cristão mais vitorioso se tivesse vivido na época de Jesus?

Note que Jesus explicou aos seus discípulos que viveriam um tempo MELHOR, depois que ele fosse embora. Como poderia ser melhor 
Jesus ir embora?

Jesus morreu na cruz para pagar nossas dívidas causadas pela desobediência e pela nossa natureza pecaminosa. Se você crê que Jesus 
morreu em seu lugar, seus pecados foram perdoados e você se tornou santo diante de Deus. Aqueles que receberam a Cristo pela fé e 
se tornaram santos, podem agora se tornar habitação de Deus. Isso mesmo, Deus que é santo, pode habitar em seus filhos, por meio do 
Espírito Santo.

Tudo o que Jesus conquistou, a vitória sobre a morte e sobre o pecado estão disponíveis a nós. A natureza de Deus pode ser uma reali-
dade em nossa vida, pois o Espírito Santo habitando em nós, nos conduz em vitória e nos capacita a ser como ele é.

CONCLUSÃO

Fé é a linguagem do amor de Deus. Tendo a Fé correta é possível darmos um sinal claro de que o amamos, pois o conhecemos e confia-
mos nEle, em seu caráter imutável e em seu amor por nós. Uma vida onde obtemos vitória é de fato uma vida onde alcançamos um nível 
de relacionamento íntimo, verdadeiro e contínuo com Deus.

Uma pessoa que crê em Cristo, tem sua fé firmada em fundamento sólido e pode viver uma vida vitoriosa. Se o Espírito Santo habita no 
interior de alguém, essa pessoa tem a natureza de Deus e está habilitada a ser um herói da fé. 

Muito melhor do que ter os poderes de um super-herói, ter a natureza de Deus nos conduz em um caminho de vitória contra o pecado e 
contra o mal. Os filhos de Deus são heróis da fé que Deus escolheu para fazer o bem e trazer seu Reino sobre a terra. 

APLICAÇÃO E ORAÇÃO

Pergunte aos presentes:

• Você tem vivido uma vida vitoriosa?

• Você crê que Jesus morreu em seu lugar e já entregou o controle da sua vida a ele?

• Você já recebeu o batismo do Espírito Santo e percebe a natureza de Deus em sua vida?

Conduza um momento de oração dentro do tema do estudo. Faça um apelo, perguntando se alguém gostaria de entregar sua vida a Cris-
to. Façam um momento de busca pelo enchimento do Espírito Santo.

AVISOS

Série Família Abençoada  
Seguimos por mais uma semana com a nossa programação de cultos e lives especiais que vão abençoar a sua casa.  Fique ligado nas 
nossas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Um lar abençoado por Deus é sempre seguro. 
 
- Quinta, 11 de junho às 19h30 com Edmeia Williams  
- Domingo, 14 de junho às 10h com a Pr. Ana Claudia e às 18h com o Samuel e Fabiola Melo

CCM I Inscrições abertas 
O CCM tem o curso certo para aqueles que acabaram de conhecer Jesus e também opções para quem está pronto para dar o próximo 
passo nessa caminhada. Divulgue na sua célula e matricule-se em www.central.online/ccm.

Turmas disponíveis: Cresça 1 e 2, Lidere 1, 2 e 3, Descubra e Avance.


