
  

CÉLULA 27/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Qual é o seu maior sonho? Conte para que juntos oremos uns pelos outros. 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 

 
TEMA: RESSUSCITANDO OS SONHOS 

Lucas 7:11-17 
 
Certa vez, uma mulher viúva, que morava em Naim, levava seu único filho para ser enterrado. 

Você pode imaginar o lamento de seu coração, em ter que se despedir de sua única esperança? 
Afinal, acreditamos que esta mulher tinha sonhos com este garoto, que era quem lhe restava após 

o falecimento do seu marido.  
 

Parece que a calamidade havia batido a sua porta, mas, de repente, o milagre acontece. Jesus 
entra na história, e como sempre, para mudar o rumo, tornando possível o impossível. 
 

Muitos nos nossos dias estão vivendo esta situação em suas vidas, onde a sua única esperança 
está morta.  Mas, assim como Jesus fez esse milagre na vida desta mulher, fará em sua vida 

também. Amém! 
 

Lições do texto 

 
1) Enterro do filho único da viúva. (v.12) 

Quantos de nós, também já nos sentimos caminhando para o enterro da nossa única esperança? 
Talvez um familiar, um amigo, um vizinho que queremos trazer para Cristo, ou um projeto, um 

sonho que até parece que não tem mais jeito, e as chances caem por terra. É nesta hora que 
precisamos parar e olhar para Cristo, e crer que o milagre vai acontecer. 
 

2) Vendo, o Senhor se compareceu. (v.13) 
Jesus não está com os seus olhos fechado mediante a circunstância e lamentos. Ele não só nos 

observa como se compadece de nós em amor. Cristo também se preocupa com as nossas 
aparentes perdas e entra com providência.  

 
3) Não chores. (v.13) 
Quando Jesus disse para mulher: “Não chores”, nenhum milagre havia acontecido, mas a palavra 

tem poder, e foi um comando de consolo. Hoje Ele também diz a você: “Não chores”. Sabe aquela 
vida que você pensava não ter mais jeito para Cristo? Sabe aquele sonho que na tua esperança 

tinha acabado? Enxugue hoje a suas lágrimas, ainda há possibilidade de vida e restituição no 
poder de Jesus.  



4) Chegando-se, tocou o esquife. (v.14) 
O senhor quer se achegar as causas de sua família. Ainda que estejam mortos em um caixão, 

caminhando para ser enterrado, deixe Jesus tocar no esquife e operar o milagre. Quem da sua 
família você vê assim: morto pelos pecados, caminhando para morte? Hoje Jesus quer dar vida, 

mesmo que você pense que é ó fim, deixe Jesus tocar e operar um milagre, para que uma nova 
vida se levante. 

 
5) Restituição. (v.15) 
Aquela mulher que saiu para enterro voltou comemorando um milagre. Jesus quer restituir, 

devolver a você tudo aquilo que está morto. Deixe Cristo tocar nos seus sonhos mortos e sua 
esperança será restituída. Você só precisa crer. 

 
6) A notícia divulgou-se. (v.17) 
A notícia de que o Senhor ressuscitou aquele defunto correu por toda terra circunvizinhas. Assim 

será em sua vida. A notícia correrá que o milagre da ressurreição alcançou sua casa, seus amigos, 
seus parentes. E através deste testemunho muitos virão a Jesus e serão salvos. 

 
Conclusão: Não desista de seus sonhos, nem saia do caminho, pois Jesus está na sua rota para 

trazer o milagre de ressurreição em sua vida. Creia que Jesus faz o impossível acontecer. 

 
____________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Lucas 5:5-7 - Precisamos ter fé, pois estamos sob a Palavra de Deus. Por isso, a cada oferta que 

entregamos a Ele, nos fará prosperar. 
_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Do dia 19 a 24/07 – Semana da Oração 

Dia 24/07 - Rede de Juniores 

Dia 25/07 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

YouTube (MDP12 Oficial).   

Do dia 26/07 a 01/08 – Campanha do Desatar 

Dia 01/08 – Batismo 

Dia 07/08 – Rede de Casais – Noite do Caldo 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

Salmo 122:6 


