
 
Roteiro para as células a partir de 23 de junho de 2019 

 
Tema:   Naufragar na fé   -  I Tm 1:19 

 

Introdução: Infelizmente muitos fracassam na fé e Bíblia nos fala aqui, de cristãos que 

naufragaram na fé. 

 

Apesar de alguns acreditarem, que quem foi salvo, tá salvo para sempre, o E.S. 

conclama os cristãos, a buscarem os que se perdem - Tg 5:19-20. 

- Jesus, ensina que é preciso que os desviados voltem. 

- Quando alguém se afasta da fé, o seu estado é pior que antes - II Pe 2:20-22. 

- O nosso coração precisa arder pelos que se afastam. 

- Eles não são o joio, pois o joio não sai, mas, o Pai os arrancará. 

 

Jesus deixou claro o seu cuidado para com aqueles que se afastam da fé. 

- Ele nos fala de três grupos de cristãos que se afastam da fé e que precisam ser 

resgatados. 

a - A ovelha perdida – Lc 15:3-7. 

 - Representa a pessoa que se afastou que não consegue voltar sozinha. 

b - A dracma perdida – Lc 15:8-10 - São os que se perdem dentro de casa.  

- Não basta apenas estar no meio da igreja. 

- Tem cristão que se deixa morrer dentro da Igreja.  

- Muitos estão dentro da igreja, mas praticam pornografia, prostitui, não paga as contas, 

mente; estão perdidos do lado de dentro. 

c - O filho pródigo – (Lc 15:11-32). 

 - A forma de se resgatar o filho pródigo, foi diferente da ovelha. 

- Na tradição da época, quando o filho decidia sair de casa e exigia a sua herança, ele 

estava se posicionando, como se o pai tivesse morrido. 

- Esse é aquele cristãos, que sai e diz: Me deixa em paz, não quero que me procure. 

- Por isso o Pai não foi atrás. 

- Mas, o pai, não perdeu a fé, ele tinha uma expectativa de ver o filho voltar. 

 

Nos três casos houve festa por ocasião da volta. 

- Em todos os casos havia uma ambiente, caloroso para o retorno. 

- Precisamos manter o coração aberto, um coração de amor. 

 

Conclusão: Todos nós conhecemos pessoas que se afastaram, então façamos algo: 

“Oremos por eles, convidemos, busquemos em casa, insistamos”, etc. 

- O único lugar de segurança é viver na presença do Pai, no esconderijo do Altíssimo.  



- Deus deseja que cada cristão receba a palavra, entenda e dê muitos frutos - Lc 8:15. 

 

 

Textos bíblicos 

 

I Timóteo 1:19 

18  Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve 

acerca de ti, milites por elas boa milícia; 

19  Conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio 

na fé. 

Tiago 5:19-20 

19  Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, 

20  Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da 

morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. 

 

II Pedro 2:20-22 

20  Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo 

conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e 

vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. 

21  Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que,  

conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado; 

22  Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: O cão voltou 

ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 

 

Lucas 15:3-7 

3  E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: 

4  Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no 

deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? 

5  E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso; 

6  E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, 

porque já achei a minha ovelha perdida. 

7  Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do 

que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. 

 

Lucas 15:8-10 

8  Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a 

candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? 

9  E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já 

achei a dracma perdida. 

10  Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se 

arrepende. 

Lc 8:15. 

E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam  

num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. 

 

 

 



 

 
 


