CÉLULA 0/2021

QUEBRA GELO
Cite uma habilidade que você acha que tem, e se você está usando em benefício de alguém.
_______________________________________________________________________________

MINISTRAÇÃO
TEMA: AGENTES TRANSFORMADORES DE VIDAS
João 4:1-43
Não tem como não se encantar com está linda história todas as vezes que lemos. Encontramos
Jesus indo para uma cidade dos samaritanos, onde era rejeitada pelos judeus, e todos os dias em
um horário desconfortável ao meio dia, vinha uma mulher sozinha tirar água de um poço, que ela
reconhecido como poço de Jacó.
Se olharmos com carinho, vamos perceber que não era atoa o motivo da mulher tirar água
sozinha, em um horário onde o sol está queimando, pois quando Jesus a confronta Ele disse:

(v.16-18) “Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu, e disse: Não
tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não tenho marido; Porque tiveste cinco maridos, e
o que agora tens não é teu marido; isto disseste com verdade”.
Na verdade está mulher não era vista com bons olhos pelo povo da cidade.
Agora podemos entender que Jesus não foi à cidade atoa, na verdade foi intencionalmente ao
encontro daquela mulher, para dar solução aos seus problemas e a fazer voltar a sonhar
novamente.
O diálogo de Jesus com a mulher é algo muito interessante e lindo.
Primeiro: Ela o chama de judeu. (v 9) “Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu

judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?” Porque os judeus não se
comunicam com os samaritanos”.
Segundo: Ela o chama de senhor. (v. 15) “Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para
que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la”.
Terceiro: Ela o chama de profeta. (v.19) “Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta”.
Quarto: Ela reconhece como o salvador. (v.28-29) “Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à
cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Porventura não é este o Cristo?”

Olha que linda e maravilhosa história!
Ao passo que Jesus ia relacionando, o coração ia se abrindo e os seus olhos espirituais iam sendo
abertos. E em pouco tempo de conversa ela é tomada por algo tão poderoso, que decide deixar o
cântaro de água e se torna a maior evangelista da cidade de Samaria.
O que nos temos oferecido às pessoas que estão como está mulher samaritana?
O que aprendemos?
1) Como Jesus, precisamos ser um agente de transformação.
Todos nós cristão precisamos entender que todas as pessoas que encontramos estão de alguma
maneira tentando mudar de vida. Querem curas na saúde, vícios, pecados, solidão, angústia,
tristeza e outros… E nós, como igreja de Cristo, somos a única agência responsável que pode,
através Jesus, dar solução a tudo isto.

Marcos 16:17-18 “E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios;
falarão novas línguas; Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes
fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão”.
2) Decida ir ao encontro de pessoas com problemas, e permita ser agente de
transformação.
Jesus foi à procura de pessoas com problemas. Ele foi a Gadara, aos pecadores, aos publicamos,
a aos samaritanos, onde encontrou está mulher com cinco casamentos fracassados, no qual
venceu o seu passado focando seu futuro.
Lembre-se: Como está mulher samaritana, há milhares de pessoas querendo mudar de vida e não
sabem como.
- todos alcoólatras detesta a sua escravidão.
- Todos os fumantes desejam para de fumar.
- Todos os viciados em drogas, durante horas, pensam em como quebrar as cadeias da sua
escravidão.

João 10:10 “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham
vida, e a tenham com abundância”.
3) Jesus foi a oportunidade não só para uma mulher, mais para toda uma cidade. (1 +
1 = Multidão)
Uma mulher restaurada foi canal para uma cidade inteira.
Quem serão as Samaria que serão alcançadas por você, no qual será fonte para uma multidão?
Pare um pouco e pense: Qual é sua maior habilidade?
Você é um bom ouvinte? Você sabe falar do amor de Deus?
Qualquer que seja o seu dom, ele é o que Deus usará para abençoar outros por seu intermédio.
Jose tinha a capacidade de interpretar sonhos.
Rute em ser companheira de Noemi
Jó era ajuda aos necessitados.

Conclusão: Como Jesus você é a oportunidade de ouro que está faltando na vida de alguém.
Lembre-se: As pessoas querem mudar e Jesus era o que faltava às pessoas. Hoje não é diferente,
nós somos cristãos ou pequenos Cristo, que através do seu nome e sua Palavra, podemos dar
solução a problemas de muitos. Deus o abençoe.
___________________________________________________________________

MOMENTO DE PROSPERIDADE
Deuteronômio 28:1-14 – O resultado de uma vida de benção é ser obediente em tudo, até
mesmo no que diz respeito às primícias, ofertas e dízimos.
______________________________________________________________________________

COMPARTILHANDO A VISÃO
Dia 21/02 – Culto da Família as 9 e às 19h
Dia 22/02 – Discipulado dos 144
Dias 26, 27 e 28/02 – Encontro de Mulheres da Equipe 1
Dia 27/02 - Relógio de Oração

Já estão abertas as matrículas para novas turmas da Escola de
Líderes, que começará na primeira semana de março.
_______________________________________________________________________________

- 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

