
  

CÉLULA 02/2022 

 

QUEBRA GELO 
 

Dinâmica: Saco de Desculpas 
 

Objetivo: Mostrar que quais desculpas temos usado para não servir a Deus e para não ir à igreja. 
 
Material: 1 saco plástico, papel e caneta.  

Desenvolvimento: Pegue o saco plástico e escreva na frente dele 'Saco de desculpas' depois 
pegue o papel e escreva v rias desculpas, tudo separadas em tiras. 

Exemplo de Desculpas: 
1-Ser crente é chato 

2-Eu amo a Jesus, mas não gosto de ir à igreja. 
3-O culto demora muito. 4-Ainda não estou preparado. 
5-Hoje não estou legal. 

6-Na igreja todos querem controlar minha vida. 
7-Está chovendo 

8-Meu filho não esta bem. 
9-ainda sou muito nova pra ir à igreja. 

10-Não tenho tempo para ir à igreja. 
Depois enrole os papéis e coloque dentro do saco. Distribua para todos os membros da célula e 
faça com que cada um pegue seu papel dentro do saco. Depois de distribuir, peça que cada um 

leia o que está escrito no papel e cite seus pensamentos. Quando todos terminar de ler você 
explique que muitas das vezes essas são as desculpas que damos para não ir à igreja ou a célula. 

Deixe Deus te usar nesta hora. 
 
Moral: Que nos possamos deixar de dar desculpas para as coisas de Deus, pois a vinda do 

SENHOR JESUS está próxima.  
Referência Bíblica: Mateus 6:33 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: NÃO DÊ DESCULPAS 

Lucas 10: 25-37 
 

Como é lindo e maravilhoso seguir os passos do maior líder da história humana: “Jesus”. O qual é 
o maior exemplo confiável de liderança que já existiu e existe no mundo. 
Com sua sabedoria celestial, chegavam até Ele multidões de pessoas de todas as cidades e 

lugares, umas com boas intenções, outras com más, e outras até mesmo com objetivo de colocá-
lo em condições desfavoráveis. 



Assim como Jesus, nós também estamos envolvidos com pessoas todos os dias, seja no trabalho, 
na escola, na família, na igreja, no transporte, não temos como escarpar, elas estão por toda 

parte kkkk brincadeira. 
 

São pessoas com comportamentos, sentimentos e caráter totalmente diferente uma das outras. 
Assim, precisamos ter sabedoria para lidarmos e “relacionarmos” com elas. 

Tiago 1:5 “E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá 
liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada”. 
 

“Sabedoria é ter o poder do discernimento” 
A sabedoria de Deus é a condição: de falar no momento, estar no lugar certo, seguir a pessoas 

certas. 
Pv 15:1-2 “A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios 
adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia”.  
 
O objetivo do Evangelho é que sejamos agentes de salvação para quem não tem Jesus. 

Mateus 28:19 “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo”;  
 
História 
O texto de Lucas 10:25-37 mostra um doutor da Lei indo a Jesus e fazendo um pergunta com má 

intenção para prejudicar.  
(v.25) “E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei 
para herdar a vida eterna?”  
Tentando vem do verbo tentar, e é o mesmo que: intentando, arriscando, pretendendo, 

sondando, seduzindo, experimentando.  
 
É lindo ver que Jesus responde a essa pergunta com outra pergunta. Que sabedoria maravilhosa! 

(v.26) “E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês?” 
Ou seja: A sabedoria divina de Jesus, o fez sair do lugar de réu para o de juiz.  

 
Agora quem precisava responder não era Jesus, mas sim o próprio doutor da lei, que tinha a má 

intenção contra Ele. 
(v.27-28) “E, respondendo ele, disse: Amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda 
a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti 
mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás”. 
O doutor querendo dar desculpas disse:  

(v.29) “Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo (Desculpa), disse a Jesus: E quem é o 
meu próximo”?  
 

Jesus cita uma parábola (leia os v.30-37).  esta história, Jesus conta a respeito de um homem 
que vinha por uma estrada e foi assaltado, e n o apenas isso, ele também foi muito machucado e 

ficou jogado a beira da estrada. E passando um religioso que nem ligou para ele, passou também 
um levita e também nem ligou, mas vindo um homem samaritano que n o era da igreja o ajudou.  

 
Verdades:  
1) O fato de ir   igreja n o te faz uma pessoa amorosa 

2) O homem religioso que n o ama e não cuida do seu próximo, n o serve para nada. 
3)  eus sempre nos dará oportunidades de praticar o amor  

4) As pessoas n o precisam apenas ouvir boas palavras, as vezes elas precisam muito mais do 
que isso. 

 
 p ica  o  rática: Sempre que você  puder ajude aqueles que Deus colocar em seu caminho.  



O QUE APRENDEMOS? 
 

1- Cuidado para você não andar sozinho. 
O homem só caiu nas mãos dos salteadores porque está caminhando sozinho. Cuidado! 

 
2- Não amemos apenas de palavras, devemos colocar amor pelas pessoas em prática.  

Leia Tiago 2:14-17  
Quem ama não viola os mandamentos contra Deus e o próximo. O primeiro mandamento diz: 
“amai o Senhor teu  eus… e ao próximo como a ti mesmo” (v.27). Todas as vezes que negamos 

amor estamos violando este mandamento. 
●  Quem ama não faz acepção de pessoas. Quem ama não vê o pecado, o mau cheiro, a feiura, 

pois o amor encobre tudo isto. O amor supera as diferenças.  
Deus não deseja apenas declarações de amor através de orações, músicas, poesias e belos 
escritos, Ele quer ver também manifestações concretas. 

 
3- Seja você hoje o bom Samaritano.  

Sempre que você  puder ajude aqueles que Deus colocar em seu caminho.  
 

Veja as qualidades do bom samaritano 
● “passou perto” – (v.33) – A indiferença nos faz ficar longe, não nos aproximar das pessoas 
necessitadas. Cada dia mais desejamos nos afastar das pessoas complicadas e com problemas. 

Poucos querem se envolver. 
● Compaix o (v.33) – O egoísmo é uma das principais causas da falta de compaixão. (I Jo 3.17-

18; Sl 41.1-3).  
● Aç o (v.34) – Muita gente se compadece e sofre com os desafortunados, mas não faz nada de 

prático. Há pessoas que choram vendo, mas não são capazes de separar alimentos, agasalhos, 
procurar saber o que podem fazer para ajudar. Sentir não é tudo, o sentimento tem que vir 
acompanhado da ação.  

● A ajuda deve ser substancial (hospedaria) – O samaritano não deu apenas um pão, mas se 
envolveu com aquele homem, providenciou um lugar e oportunidade para livrá-lo de uma vez por 

todas daquela situação.  
● Investimento (v.34) – Não é preciso muito, apenas um pouco de boa vontade e investimento de 

cada um para quem está precisando de ajuda. 
 
CONCLUSÃO: Jesus nos faz esta pergunta do verso 36 (“Qual, pois, destes três te parece que foi 

o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?”) Qual a sua resposta? Se for a mesma do 
intérprete da lei, ou seja: aquele que usou de misericórdia, então ouça também a voz de Jesus 

dizendo a você: “Vai e procede de igual modo”. Vamos parar de dar desculpas e agir como o bom 
samaritano e ser agente de salvação para quem estava quase morto.  
 

Nos nossos dias não é diferente. Há uma multidão de pessoas precisando de uma Palavra, uma 
ajuda, uma direção, e não podemos olhar e não fazer nada. Este é o ano de arregaçar a manga e 

sair em busca das vidas que precisam de Jesus.  Fevereiro será o mês da Aliança de Milagres. 
Comece a pesquisar uma vida que precisa de Jesus e a leve na igreja, onde você fará uma aliança 

de oito semanas, que mudará a vida em nome de Jesus. 
______________________________________________________________________________ 
 

 

 



 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

2 Corintios 9-7 – As ofertas devem ser dadas de boa vontade na casa de Deus. 

______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 29/01 – Formatura às 19h  

Dia 30/01 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

Youtube (MDP12 Oficial) 

Dias 11, 12 e 13/02 – Encontro de Homens da equipe 1 

Dia 19/02 - Congresso Revisão (faça sua inscrição pelo pix: ddpromessas@hotmail.com) 

De 26/02 a 01/03 – Acampa Jump 

_______________________________________________________________________________  

 

  AVISOS IMPORTANTES 

 

- É obrigatório o uso de máscara durante todo o culto, cobrindo a boca e o nariz. 

- No momento não estamos com nenhuma campanha de arrecadação de roupas na Igreja, 

portanto solicitamos não trazer roupas para doação, pois não temos onde guardar. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperar o aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 

mailto:ddpromessas@hotmail.com

