
 

Informar das Atividades Semanais – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Treinamento de Líderes de 
Células | TERÇAS: Reunião de Oração às 9h no Auditório Kids | SEXTA: Culto de Libertação às 20h 
| SÁBADO: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGO: Escola Bíblica às 9h / Culto de 
Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)  

ROTEIRO – Base 29/03/2020 
 

A FÉ E A CORAGEM DA IGREJA EM TEMPO DE CRISE 
# Hebreus 10.32-39 # 

 
 
INTRODUÇÃO: 

Esta carta anônima foi escrita entre os anos 64-70 DC. Período dos mártires. 
Possivelmente, todos os apóstolos já tinham sido mortos a martirizados, com exceção do 
apóstolo João. 
• Diante das perseguições, sofrimento e mortes, os primeiros cristãos haviam passado 

por todas as provas possíveis da fé. Jerusalém foi destruída no ano 70 DC. 
• É diante desse contexto de pressão total que o escritor da carta aos hebreus nos 

encoraja a permanecer firmes na fé. 
 

I. PRECISAMOS ENTENDER QUE DIANTE DAS CRISES E PRESSÕES DA VIDA, PODEMOS OLHAR 
PARA TRÁS E ENCONTRAR O PODER DO EVANGELHO DE CRISTO E O PREÇO PAGO PELOS 
NOSSOS ANTEPASSADOS (Hebreus 10.32) 

1. Tal qual Jerusalém em Lamentações 3.21, a igreja deve trazer a memória toda obra 
que Jesus realizou, como também todo o Seu amor demonstrado por nós na cruz (João 
3.16). O Evangelho nos tirou do poder do pecado e das trevas, nos trazendo para a luz 
de Deus (Efésios 2.1-2, 4-6; Colossenses 1.13-14). 

2. Precisamos entender o poder de Jesus quando enxergamos o lugar e a situação de 
onde Ele nos tirou e nos salvou (Atos 12.5-16).  

3. Podemos não entender a coragem dos primeiros cristãos que foram crucificados, 
lançados às feras nas arenas de Roma, queimados vivos. Mas eles não recuaram, não 
negaram a fé, pelo fato de saber verdadeiramente quem era Jesus e Suas promessas 
de salvação (Hebreus 10.32-33). 

§ Como podemos permanecer firmes diante de uma crise como a atual? 
§ Você já passou por uma situação em que a saída foi trazer à memória 

algo que Deus tinha feito anteriormente? Comente! 
 

 

II. PRECISAMOS ENTENDER QUE AS PROMESSAS DE JESUS, SÃO MAIORES QUE NOSSAS 
PERDAS (Hebreus 10.34; Mateus 10.28-33) 

1. O discipulado de Jesus foi completo: Ele nos ensinou que é perdendo que se ganha, é 
descendo que se sobe e é morrendo que se vive (Mateus 16.24-25). 

2. No auge de suas lutas Paulo disse: “As aflições desse tempo presente, não podem ser 
comparadas com a glória que em nós será revelada.” (Romanos 8.18). Policarpo foi 
pastor em Esmirna, o último mártir do cristianismo. Morreu queimado em praça 
pública, mas não negou a fé. 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

3. Somente na perseverança é que experimentamos as promessas do Senhor e 
revelamos a coragem que impactará o mundo (Hebreus 10.35). 
• Viver em paz diante da perseguição;  
• Viver com alegria diante das dores das perdas (Hebreus 10.36). 

§ O que pode nos impedir de entender que as promessas de Jesus são 
maiores do que qualquer perda? Comente. 

§ Como o nosso posicionamento pode impactar outras vidas? 
 

III. PRECISAMOS ENTENDER QUE SOMENTE COM OS OLHOS EM JESUS TEREMOS FORÇA E 
CORAGEM PARA CONTINUAR (Hebreus 10.37-39) 

1. Fomos salvos pelo fato de Jesus ter ido até o fim, cumprindo o propósito de Deus de 
nos salvar (João 13.1; 16.1-2; 19.30). Aos cristãos de Esmirna Jesus disse: “Sê fiel até a 
morte e dar-te-ei a coroa da vida” (Apocalipse 2.10). 

2. A salvação não é para gente que retrocede, mas para quem vai até o fim com Jesus! 
3. A coragem da Igreja em tempo de crise revela não somente a sua fé, mas também a 

presença e as promessas de Jesus (Hebreus 10.37). 
• Jesus vai voltar! Ele é o nosso salvador! Ele é o Deus todo Poderoso! Ele tem todo 

o poder! Já sabemos o final da história. 
§ Quais sinais indicam que estamos retrocedendo? 
§ Como retornar nosso foco para Jesus? 

 
 
CONCLUSÃO: 
CORAGEM É PARA QUEM É VENCEDOR! 

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha 
face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus 
pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus 
ouvidos à oração que se fizer neste lugar” (2 Crônicas 7.11-15). 
• Podemos olhar para trás e ver: A obra de Jesus na cruz, Sua ressureição, Sua 

ascensão aos céus, Sua presença pelo Espírito Santo. 
• Podemos olhar em nossa volta e ver os desafios de viver pela fé. Mas podemos 

olhar para o futuro, quando Jesus voltará e nos levará para o céu. 
• Ter fé e coragem são qualidades de pessoas que andam com Jesus (Hebreus 10.38-

39; 12.1-3). 
 

 

Pr. Sebastião Brito Netto 


