
 Líder responda essas perguntas para você e inicie o bate-papo de forma que todos estejam 
à vontade para compartilhar sobre o tema.

PROTEJA A SUA FÉ
“Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não 

duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-
te, e precipita-te no mar, assim será feito.”

Mateus 21:21
• O que tem buscado desviar o seu foco do Alvo?
• O que eu posso fazer hoje para fortalecer a minha fé?
Dica para o Líder: Desde a época da igreja primitiva, a oposição ao evangelho é um dos 
gigantes que tentam se levantar para nos amedrontar e impedir de seguirmos. No entanto, nos 
dias atuais, os inimigos da cruz de Cristo, muitas vezes não se apresentam como tal. 

Líder, você está revestido de autoridade e unção para ministrar milagres sobre sua célula. 
Convide as pessoas para uma oração específica.
Ore por:
 Curas (Físicas e Emocionais)
 Causas Impossíveis
 Ou por uma área específica que o Espírito Santo te direcionar.
ESTA ORAÇÃO DEVE SER FEITA COM IMPOSIÇÃO DE MÃOS E COM O ÓLEO DA UNÇÃO.

 Venha participar dos nossos cultos de celebração! Deus tem algo sobrenatural pra sua 
vida! 

 A seguir apresentamos três princípios que nos ajudarão a manter a nossa fé protegida no 
restante deste ano e no próximo

• Reafirme diariamente a quem você pertence e serve. Leia Gálatas 1:1.
• Reafirme diariamente quem é a sua família. Leia Gálatas 1.2.
• Reafirme diariamente a sua declaração de fé. Leia Gálatas 1:3-5.
 Sabendo quem somos e a quem pertencemos, em unidade com a nossa família espiritual e 

estando sempre prontos para responder a razão da nossa esperança, nada poderá nos paralisar e 
impedir de viver do melhor de Deus neste novo ano! 

Leia II Pedro 1.10-11
 Vamos pedir ao Senhor para nos esconder debaixo das suas asas, nos livrar de toda armadilha 

das trevas e também para que ele nos ajude a manter a nossa fé protegida e inabalável. 


