
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  

 

ROTEIRO – Base 20/03/2022 
 

ROMPENDO EM FÉ 
# Gênesis 18:9-15 # 

 
"Onde está Sara, sua mulher?", perguntaram. "Ali na tenda", respondeu ele. Então disse o Senhor: "Voltarei a você 
na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho". Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já 
eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, 
quando pensou: "Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? " Mas o Senhor disse a 
Abraão: "Por que Sara riu e disse: ‘Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa?’ Existe alguma coisa 
impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho". Sara teve medo, e por isso mentiu: 
"Eu não ri". Mas ele disse: "Não negue, você riu”. 
 

INTRODUÇÃO: 
A bíblia é recheada de grandes homens e mulheres de Deus que romperam em fé, 

vivenciando uma vida de total dependência de Deus, Abraão é um desses exemplos. Através da 
vida de Abraão é possível aprendemos princípios poderosos que compõe uma vida que rompe 
em fé: 

• O que seria um “romper em fé” na sua vida hoje? 
 
• FÉ É A CERTEZA DE COISAS QUE SE ESPERAM. 
 

• Você já viveu uma experiência em que sua fé foi provada? Compartilhe o que 
você aprendeu com essa experiência. 

 
• FÉ É CONFIAR NO CARÁTER DE DEUS. 

 

• Por que é importante ter a fé fundamentada no caráter e não nas promessas 
de Deus? 

 
• FÉ É CONHECER A DEUS ATRAVÉS DA SUA PALAVRA. 

 
• A constância da sua vida de leitura da bíblia tem sido suficiente para que 

você conheça mais a Deus? 

 
CONCLUSÃO: 

Podemos afirmar então que: fé é convicção baseada na confiança em quem Deus é, no 
seu caráter. Esta confiança é resultado no nosso relacionamento com Jesus. Quanto mais 
ouvirmos a sua palavra, mais fé ou confiança teremos nele e nos seus atributos: a sua bondade, 
misericórdia, compaixão, justiça, fidelidade, amor. Podemos confiar nas suas promessas, nas 
suas palavras de direção para as nossas vidas. Ele é verdadeiro e fiel. 

Luiza Hayashi 


