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INTRODUÇÃO: A fé é um elemento indispensável para quem deseja 

viver para CRISTO. Ela nos torna mais forte, capazes de suportar as 
lutas e nos prepara para viver uma vida incrível na presença de Deus. 
Ter fé é bem mais que tê-la estampada em uma camiseta, Fé não é 
apenas uma palavra bonita. A fé faz parte da vida do Cristão, 
“...vivemos por fé, e não pelo que vemos”. (II Co 5:7). E quando 
temos fé conseguimos ver além do natural e passamos a viver no 
sobrenatural 

1)VOCÊ ACREDITA QUE TEM COMO AUMENTAR A FÉ?  “ E 

Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade; porque em 
verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, 
direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar; e nada 
vos será impossível.” (Mt. 17.20)  

COMPARTILHANDO: Hoje na sua vida existe algo impossível de se 

realizar? 

Jesus estava batendo um papo sério com seus discípulos, a respeito do 
quanto eles levavam Deus a sério, e Jesus chegou a conclusão de que a 
FÉ deles era o problema. E os respondeu dizendo que se eles tivessem 
uma fé ainda que pequena como uma semente de mostarda, não haveria 
nada que eles não pudessem enfrentar. 

2) QUAL A IMPORTÂNCIA DA FÉ NA SUA VIDA? O que Jesus 

estava de fato ensinando é de que a FÉ não precisa ser grande para ser 
eficaz, tanto que Ele a compara com uma pequena semente com menos 
de 1 milímetro de tamanho, o que importa é TER FÉ, ter é o suficiente 
ainda que seja como uma semente; pequena mas com potencial para 
grandes resultados. 

2)  VOCÊ SABIA QUE A FÉ NÃO É UM SENTIMENTO? Ela é 

uma decisão, você não deve esperar sentir a fé e sim usá-la como 

pequenas sementes, a cada desafio uma palavra e uma ação de FÉ. 

Porém, os sentimentos podem embaraçar a FÉ, foi o que aconteceu com 

Pedro quando foi encontrar Jesus, andando sobre as águas (Mt 14.22-

36)... o medo acabou sufocando sua FÉ. Nossa FÉ deve ser baseada 

nas promessas de Deus para nós, a bíblia diz que ela vem pelo ouvir e 

ouvir a palavra de Deus (ouvir é guardar). 

VAMOS OUVIR? (Rm 10.17); (II Co 5.7); (Ef 2.8-9); (Hb 11.1); (Hb 11.6).-  

CONCLUSÃO: A nossa fé funciona quando lemos a Bíblia e deixamos 

que a Palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quanto mais da 

palavra mais FÉ PARA VENCER O MUNDO! 

 

 

 

Nosso pequeno grupo 

QUEBRA GELO: Você tem 

fé? Qual o tamanho da sua 

fé? P-M-G ou GG 

COMPARTILHAR: 

Momento em que se 

deve permitir e motivar 

para que todos possam 

expressar o que estão 

vivendo ou o que 

pensam a respeito do 

tema proposto. 

Valorize com atenção a  

cada participação. 

VAMOS ORAR? 

Cada participante deverá 

apresentar seus pedidos.  

b) Oração pela casa anfitriã 

e pela multiplicação do 

GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade, e País. 

ANÚNCIOS:  

- EBD  

- CULTO START (LEVE+1) 

- DEEPER CONFERENCE 
 

MARÇO: ESCOLA DE 

DISCIPULOS 

Como um pequeno 

grão de mostarda. 

Para vencer! 
Pré-Adolescentes / Juniores 
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