
 
        Roteiro para as células a partir de 23 de fevereiro de 2020 

Tema:     A fé o firme fundamento   -  Tg 4:13-17. 
 

Introdução: Aqui nesta vida teremos que administrar constantes instabilidades. 

- Onde estarei daqui uma hora? O que será daqui a uma semana? E no ano que vem, etc.   

- Enfrentamos o mal da incerteza, o desafio da insegurança, a sombra da morte, etc. 

 

Deus tem um “projeto”, para de que cada um viva seguro, em paz e em vitória. 

- O E.S. nos fala através da Bíblia: “A fé é o firme fundamento das coisas que se 

esperam, e a prova das coisas que se não veem”! - Hb 11:1-2. 

- Sabemos naturalmente, que o sustento de um “projeto” são os fundamentos. 

- A Bíblia é um livro de vários fundamentos, mas, a fé é o firme fundamento”. 

 

A fé não é o assunto mais importante que Deus tem, ex: (Agora permanecem a fé a 

esperança e o amor e o maior destes é o amor” - I Co 13:13). 

- Entretanto, a fé é o firme fundamento. 

- Somente firmados através da fé, é que poderemos agir à altura do plano de Deus. 

- Abraão, o “Pai da fé” conseguiu viver firmado fé - Hb 11:8. 

 

Há uma falsa impressão de que se conseguirmos bênçãos vivermos firmes. 

- Deus nos dá as coisas, nos abençoa, nos prospera com Suas provisões, mas, isso não 

define o nosso êxito dentro do Seu propósito? 

- A Bíblia relata, que Salomão foi a pessoa que mais alcançou riquezas, a que mais foi 

suprida com paz, honra, alegria, realizações, mas, vejamos a conclusão na qual ele 

chegou no final de sua vida - Ec 2:4-11. 

 

Nas manifestações de milagres Salomão sobrepujou ao próprio Davi - II Cr 7:1. 

- O mundo de então buscou ouvir a Salomão, pelos seus resultados – II Cr 9:23-24. 

- Entretanto, constataremos que Davi cumpriu o propósito e não Salomão. 

- Os resultados não nos respaldam diante de Deus. 

  

Deus disse que a nossa vida é pela fé – [Hb 10:38]. 

- Dessa forma, a fé nos foi dada, não apenas para recebermos as coisas de Deus, mas, 

muito mais que isso, para vivermos o seu real projeto. 

 

As pessoas que se destacaram na Bíblia alcançaram isso firmados no uso da fé. 

- Essas pessoas, nem sempre eram as melhores qualificadas. 

- Os infelizes que vinham a Jesus, por exemplo, com as suas culpas e mazelas, 

alcançavam solução, porque se firmavam em fé. 

- Jesus não hesitava em declarar a essas pessoas: “A tua fé te salvou”!... 

 



Textos bíblicos   

  

Tiago 4:13-17 

13  Eia agora vós, que dizeis: Hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um 

ano, e contrataremos, e ganharemos; 

14  Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É 

um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. 

15  Em lugar do que devíeis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou 

aquilo. 

16  Mas agora vos gloriais em vossas presunções; toda a glória tal como esta é maligna. 

17  Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 

 

Hebreus 11:1-2 

1  ORA, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que 

se não vêem. 

2  Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 

  

Hebreus 11:8. 

Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por 

herança; e saiu, sem saber para onde ia. 

  

Eclesiastes  2:4-11 

4  Fiz para mim obras magníficas; edifiquei para mim casas; plantei para mim vinhas. 

5  Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. 

6  Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as 

árvores. 

7  Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa; também tive grandes 

possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em 

Jerusalém. 

8  Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias; provi-

me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens; e de instrumentos de 

música de toda a espécie. 

9  E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em 

Jerusalém; perseverou também comigo a minha sabedoria. 

10  E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração 

de alegria alguma; mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a 

minha porção de todo o meu trabalho. 

11  E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o 

trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, 

e que proveito nenhum havia debaixo do sol. 

  

II Crônicas 7:1. 

E ACABANDO Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os 

sacrifícios; e a glória do SENHOR encheu a casa. 

 

II Crônicas 9:23-24 

23  E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão, para ouvirem a sabedoria 

que Deus tinha posto no seu coração. 

24  E cada um trazia o seu presente, vasos de prata, e vasos de ouro, e roupas, 

armaduras, especiarias, cavalos e mulas; assim faziam de ano em ano. 


