
 

        Roteiro para as células a partir de 10 de novembro de 2019 

 

Tema: Fé ou disfarce  - I Rs 22:29-34 

  

Introdução: Acabe, rei de Israel foi alguém, que durante ao sua vida, não gastou tempo 

cuidando da fé; ele não vivia em fé. 

- E aqui, ao invés de se firmar na verdadeira fé contra o ataque do inimigo, ele confiou 

em um disfarce, uma máscara. 

- Ele foi ferido gravemente pelo inimigo – (I Rs 22:34). 

 

Quando se trata de ter lidar com o inimigo, a recomendação do ES para o cristão é 

clara: Ef 6:13, 16. 

- Acabe, além de ter colocado uma máscara, apostou ainda, que se relacionar com 

pessoas boas e abençoadas lhe protegeria - I Rs 22:4. 

- Mas, a fé é uma recomendação pessoal e uma necessidade pessoal. 

-  “Tomem sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos 

inflamados do Maligno” – [Ef 6:16]. 

- Jesus foi sempre intransigente com a ideia de alguém viver uma fé mascarada, e assim 

combateu a hipocrisia.   

 

O cristão terá  que viver pela fé não adianta disfarces. 

- Qual tem sido o nosso disfarce? “Dizer que é evangélico? Confiar na religião? Estar 

próximo à irmãos abençoados? 

- Deus requer da nossa fé  a “obra da nossa fé”. 

- As proezas dos  vencedores na Bíblia, foram realizadas pela fé: 

“Pela fé” cruzaram o Mar Vermelho a pés enxutos, apagaram a força do fogo, 

amordaçaram a boca de leões famintos, etc.  

- Jesus nos manda perseverar até o fim; não podemos depor as nossas armas. 

- Usando a fé não faremos desaparecer os problemas, mas, seremos protegidos até a 

vitória.  

- Sob o uso da fé, Jesus garantiu:  

“Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum” – Mc 16:18. 

 

Onde quer que formos, os males estarão a nossa volta.  

- E a medida que, o fim vai chegando a ação do inferno aumenta. 

- A Bíblia nos recomenda o poderoso escudo da fé, que será proteção para nós e para a 

nossa família. 

 - Não podemos nos dar ao luxo de deixar a construção da nossa fé em segundo plano. 

- Esse foi o grande problema na vida de Acabe, pois o Senhor o advertiu por diversas 

vezes, mas, ele não tomou nenhuma atitude. 



- “A noite virá quando ninguém mais poderá trabalhar” - Jo 9:4. 

Textos bíblico 
 

I Rs 22:29-34. 

29  Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. 

30  E disse o rei de Israel a Jeosafá: Eu me disfarçarei, e entrarei na peleja; tu porém 

veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entrou na peleja. 

31  E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram trinta e dois, dizendo: 

Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. 

32  Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram eles: Certamente este 

é o rei de Israel. E chegaram-se a ele, para pelejar com ele; porém Jeosafá gritou. 

33  E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de 

segui-lo. 

34  Então um homem armou o arco, e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as 

fivelas e as couraças; então ele disse ao seu carreteiro: Dá volta, e tira-me do exército, 

porque estou gravemente ferido.  

Efésios 6:13, 16. 

13  Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, 

havendo feito tudo, ficar firmes. 

16 Tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos 

inflamados do maligno. 

I Reis 22:4.  

Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo à peleja, a Ramote-Gileade? Respondeu 

Jeosafá ao rei de Israel: Como tu és sou eu, o meu povo como o teu povo, e os meus 

cavalos como os teus cavalos.  

Marcos 16:18 

Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e 

porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. 

 

João 9:4. 

Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite vem, 

quando ninguém pode trabalhar. 

 

 

 

 

 


