COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE

A fé faz a grande diferença
Mateus 17:16 ao 21
A fé faz a grande diferença, e nos mostra a grande necessidade de vivermos uma vida cheia de Fé,
evitando alguns prejuízos que podemos causar a obra de Deus nesta terra se não nos cuidarmos
espiritualmente. Foi apresentado aos discípulos de Jesus uma situação na qual não poderiam resolver
em função de sua fé desqualificada, onde o Senhor Jesus teve intervir.

Quais as lições sobre a fé nós aprendemos neste texto:
1. A FALTA DE FÉ CAUSA UM ENORME PREJUIZO A NÓS E AO REINO DE DEUS. Mt 17:16 –
“Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo”. Quando não se tem fé grandes
coisas deixam de serem realizadas. A nossa vida deixa de avançar por falta de fé.
2. A FALTA DE FÉ É UM RESULTADO DE UMA GERAÇAO LONGE DE DEUS. Mt 17:17 – “Jesus
exclamou… Ó geração incrédula e perversa!”. A Incredulidade produz a perversão. A vida de pecado
tem sua origem na falta de fé.
3. A FALTA DE FÉ É UM RESULTADO DE UMA FÉ QUE NÃO SE DESENVOLVEU. Mt 17:20 – “Por
causa da pequenez da vossa fé...”. A Fé dos discípulos não tinha desenvolvido e por isso foi
denunciada por Jesus. Uma Fé atrofiada, doente, impossibilitada de funcionar.
4. A FALTA DE FÉ FECHA A PORTA DO IMPOSSÍVEL NA NOSSA VIDA. Mt 17:20 – “...Nada vos
será impossível”. A fé é o instrumento de milagres. A fé é o combustível de vida que vence.
5. HÁ NIVEIS DE PROBLEMAS QUE ENFRENTAMOS QUE REQUER UMA FÉ PODEROSA. Mt
17:21 – “…Mas esta casta não se expele se não por meio de oração e jejum”.



Não pressione ninguém a orar, falar ou compartilhar. Estimule as pessoas, mas não as
pressione.



Todo testemunho deve ser para edificar e motivar a célula.



A regra geral para o líder é: esteja sempre alegre, educado e bem-humorado nas
reuniões.



Lembre-se sempre de deixar o Espírito Santo dirigir a reunião.



As pessoas estão mais interessadas no que elas têm a dizer do que no que elas têm de
ouvir.



Perguntas envolvem o grupo. Faça perguntas para as pessoas presentes.



Marque eventos para comunhão sempre que possível, vendo a disponibilidade das
pessoas.

