
  

CÉLULA 11/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Levando em consideração os dias atuais, como está a sua fé? Firme, abalada, pouca fé? 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 

 
 

TEMA: MÃO RESSEQUIDA 

Mateus 12:9-14 

 

 

Introdução: A mão é a parte do corpo com a qual nós nos apropriamos e pegamos as coisas. No 

mundo espiritual, o instrumento de apropriação das coisas é a fé. E com a fé podemos fazer o 

seguinte: 

- Receber a salvação (Efésios 2:8-9) 

- Receber as promessas (Romanos 4:18-21) 

- Alcançar a cura física (Atos 14:8-10) 

- Executar feitos poderosos (Hebreus 11) 

- Viver com alegria e vitória (II Coríntios 5:7) 

 

1 – Mão ressequida e a fé ressequida 

O texto diz que o homem tinha uma mão ressequida, mirrada, sem forças para segurar, que não 

se abria para receber. Ora, se a fé está para o mundo espiritual assim como a mão está para o 

físico, supomos que uma fé ressequida tenha as seguintes características: 

a) Não se abre para receber as bênçãos de Deus. Vive em carência espiritual, porque não se 

abre para recebê-las. 

b) Não tem forças para reter as promessas quando vêm as dificuldades. Qualquer obstáculo, 

por mínimo que seja, o desanima. 

c) Perde a forma sadia. Fica cheia de deformidades produzidas pelas depressões psicológicas 

e pelos desvios morais. 

d) É impotente para realizar grandes feitos. Não crê que o incrível pode se tornar crível, que o 

invisível pode se tornar visível. 

 

2 – Por que aquele homem precisava ser curado? 

O texto nos diz que aquele homem estava na congregação. Por isto Jesus quis curá-lo, uma vez 

que ele fazia parte do povo de Deus. E o objetivo do Senhor é trazer a cura para o seu povo. 



 O Homem pertence a Jesus (v.11). Assim como a ovelha tem um dono, o Homem também 

tem, e o seu dono que é o Senhor, cuida dele. 

 

 O Homem tem grande valor (v.12) 

 - O valor inerente ao fato de ser criatura de Deus 

            - O valor de uma redenção 

            - O valor de sua imortalidade 

 

 Porque uma fé mirrada nos coloca numa cova (v.11). O homem limitado, impedido de agir, 

deprimido. 

 

3 – O que Jesus diz a nós? 

“Estende a tua mão” (v.13) O que equivale a dizer: 

- Abre teu coração para as bênçãos de Deus. Creia que Deus quer fazer algo por ti. 

- Apropria-te das promessas da Palavra de Deus, que garantem salvação, perdão, vitória sobre o 

diabo, consolo, prosperidade, saúde e muito mais. 

- Dispõe-te a exercitar sua fé. A fé é um exercício diário e deve ser alimentada com a Palavra de 

Deus e com a oração (Rm 10:17). 

 

CONCLUSÃO: A mão mirrada ficou sã como a outra (v.13). Quem tem uma fé ressequida deve 

olhar para os exemplos de fé, crendo que isto não é privilégio apenas de alguns, mas se todos os 

que creem e pertencem ao Senhor, pois é Ele quem executa todas as coisas através da nossa fé. 

___________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Levítico 27:30-32 – Devemos ser dizimistas porque o dízimo é santo (separado) ao Senhor. 

______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 03/04 - Relógio de Oração 

Dia 04/04 – Culto de Páscoa às 9h presencial e às 17h presencial e on line pelo canal do 

YouTube (MDP12-Sede Oficial) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

- 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 


