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 Proteja o ambiente de fé 

Hebreus 3.1-19 Marcos 5. 21-24; 35-43 

ESTUDO 

O espírito de fé se manifesta em um ambiente de expectativa. Existem 

ambientes que promovem fé, mas outros que promovem a incredulidade. (Pergunta 1) 

É necessário preparar o ambiente. Antes de Deus colocar o homem no jardim ele 

preparou o ambiente. 

Existem poderosas lições que podemos aprender com a experiência vivida por 

Jairo:  

1) Ambiente espiritual da casa. Jairo assume seu papel de liderança do ambiente 

espiritual da sua casa. (Pergunta 2) 

2) A oração criou uma nova agenda. A oração de súplica feita por Jairo cria uma 

nova agenda para Jesus.  

3) Não é a oração que incomoda a Deus, mas sim a falta de oração. 

Precisamos perseverar em oração. 

4) A fé não concorda com todas opiniões. Para muitos dos que estavam 

presentes, não havia mais solução. Contudo, Jairo resolveu crer em Jesus. (Pergunta 3) 

5) A fé pode ser ofensiva para alguns. Não podemos confundir fé com 

prepotência.  

6) Não temas, crê somente. Independente das circunstâncias, creia! 

7) Proteja o ambiente de fé. Nem todos irão crer, por isso cerque-se de pessoas 

cheias de fé!  
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PERGUNTAS 

1. Você já percebeu algum ambiente que promove ou que mina a sua fé? 

2. Existe em sua vida alguma área na qual você precisa assumir a liderança 

em fé? 

3. Como podemos evitar que a incredulidade dos que estão em nossa volta 

atinja a nossa fé?  

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5:30h às 7:30h.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça feira do mês 

Eu e você para sempre – 01 de Outubro às 19h 

Rede Kids (especial dia das crianças) – 8 de Outubro das 14h às 17h 

Rede de homens – 10 de Outubro às 19:30 

 


