
  

CÉLULA 07/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Você já fez algo de bom para alguém além do que imaginava? Pela esposa, um filho, um amigo 
ou amiga que gostava? Se lembra, conte em poucas palavras como foi a experiência. 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: O ENCONTRO DA MINHA VIDA – PARTE 1 

Lucas 19:1-10 

 

Texto chave: (v.10) “Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”. 

 

Introdução: Zaqueu, um homem que venceu todos os desafios e barreiras para ser livre. 

Zaqueu, embora fosse um homem de uma alta posição social, cultural e financeira, vivia com um 

grande vazio na alma, além do fato de ser odiado pela sua própria nação, por causa do seu 

trabalho como cobrador de impostos para Roma. Ele, porém soube buscar a solução na pessoa 

certa: “JESUS”.  

 

O que temos feito para nos libertar das coisas que nos aprisiona? 

 

1- Ele venceu a barreira da multidão.  

A- Precisamos dar crédito a Palavra de Deus e não ao que as pessoas pensam.  

“E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena 

estatura”. (V.3)  

 

B- Precisamos aprender a abrir mão de coisas e pessoas que nos impedem de irmos a Jesus. 

“E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, 

ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna” (Mt 19.29).  

 

C- As pessoas que estão perto de você, têm te conduzido à presença de Jesus? 

 

2- Ele venceu a barreira dos problemas pessoais. 

“E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali” (v.4). 

Zaqueu venceu: 

1- Preconceito: Tinha uma alta posição social para subir numa árvore. 



2- Complexo de inferioridade: Era baixinho.  

3- Orgulho: Falsa aparência e a religiosidade.  

Quem tem sido impedido de aproximar-se de Jesus por causa de algum problema pessoal? Faça 

como Zaqueu vença-o. 

 

3- Ele venceu a barreira da rejeição. 

“E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem 

pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade 

dos meus bens; e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado”. 

(V.7,8) 

A- Venceu a barreira de ser odiado pelo o seu próprio povo de ser publicano (cobrador de 

impostos). 

B- Venceu a crítica de ser taxado de ladrão. 

C- Venceu as oposições que impediam de alcançar Jesus.  

 

”Você tem sido criticado por causa do seu amor a Jesus?” 

 

4- O que aconteceu com Zaqueu? 

1- Jesus conhecia a Zaqueu – “E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e 

disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque, hoje, me convém pousar em tua casa” (V.5).  

2- Jesus foi à casa de Zaqueu – “E disse-lhe Jesus: Hoje, veio à salvação a esta casa, pois 

também este é filho de Abraão” (V.9).  

3- Jesus transformou a vida de Zaqueu – “Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se 

havia perdido” (V.10).  

 

“Você já convidou Jesus para habitar em sua casa (coração)?” 

 

Conclusão: Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda toda nossa vida e satisfaz 

plenamente a nossa alma, pois, assim como Ele conhecia a triste realidade de Zaqueu, também 

conhece a realidade de cada um de nós. 

___________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Êxodo 35:4-9 – O Senhor pede oferta para aqueles que têm um coração aberto a ofertar. 

______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 06/03 – Rede de Mulheres 

Dia 07/03 – Culto da Família as 9 e às 19h 

Dias 12, 13 e 14/03 – Encontro de Homens da Equipe 2 

Dia 14/03 – Culto da Família com Santa Ceia as 9 e às 19h 

Dia 15/03 - Discipulado dos 144 às 19h30 



Dias 19, 20 e 21/03 - Encontro de Homens da Equipe 1 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


