
  

CÉLULA 03/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Você já recebeu ajuda de alguém ou já ofereceu ajuda? Conte como foi essa experiência. 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: ALGUÉM PRECISA DE VOCÊ 

Mateus 4:18-23 e Lucas 9:1-6 

 

“É importante saber que sucesso envolve pessoas.”  

Tudo que sabemos na vida aprendemos com pessoas. No evangelho de Marcos, vemos Jesus no 

início do seu ministério, indo até a cidade da Galileia, onde havia multidões de pessoas, que na 

sua maioria eram pescadores. E lá encontrou Pedro e André e os chamou, e logo adiante os 

irmãos Tiago e João, e convidando os seguiram. 

(v.22) “E chamou-os; eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no”.  

 

Já em Lucas 9, vemos o contrário; Jesus envia sua equipe, depois de prepará-los, na direção de 

aldeias, para pregar o Evangelho do Reino (Evangelho significa: boas notícias de salvação). 

Jesus não estabeleceu um palácio no centro da cidade e disse: Este é o meu palácio. Este é o 

único lugar para vocês me verem. 

- Jesus foi aos pescadores. 

- Jesus foi às sinagogas. 

- Jesus foi às famílias (Zaqueu, Lázaro, Jairo e outros 

- Jesus foi aos incrédulos. (Gadara) 

Lucas 9:6 “E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas 

por toda a parte”.  

 

O que vamos aprender hoje? 

 

1) Jesus era alcançável.  (leia Mateus 11:28-30) 

O que nos impede de estendermos a mão para os outros e oferecer de verdade, quem pode 

salvar? “O medo de ser rejeitado.”  

Jesus foi até aos paralíticos, aos cegos, aos pobres, aos ricos, aos letrados, aos ignorantes, aos 

famintos e aos sedentos.  

Decida como Jesus, a ser uma pessoa alcançável, para dar aos outros o que recebemos de Jesus.  



2) Pessoas bem-sucedidas são aquelas que estendem a mão. (leia Atos 20:35)  

Jesus abriu mão do conforto, deixou a presença dos anjos e de Seu Pai celestial. Entrou 

voluntariamente em uma atmosfera impura e imperfeita, confusa, manchado e mortal, e morreu 

pelos pecados de todos. Mas com o propósito de entrar na vida daqueles que precisaria e trazer 

de volta o direito da salvação. 

 

3) O sucesso está relacionado a pessoas. 

“Seu sonho está conectado com pessoas”.  

Os advogados precisam de cliente. Os médicos dos pacientes. Os vendedores dos fregueses. O Pai 

celestial precisou de Jesus. Jesus os doze. Os doze dos discípulos. 

E hoje nos precisamos dos nossos mentores e líderes para alcançar novas vidas que serão salvas 

por Jesus. 

 

Conclusão: Existe uma lei do relacionamento que diz que toda pessoa está somente a quatro 

pessoas de distância de qualquer outro ser na Terra. Pense nisto. 

 

José do Egito só se tornou governador porque seus irmãos o venderam, e vendido foi parar no 

Egito. A sedução da esposa de Potifar fez com que fosse parar numa cadeia, e na cadeia 

conheceu o padeiro do Rei, que foi ponte para o palácio.  

O sucesso sempre começa em algum lugar. 

O sucesso sempre começa em algum momento. 

O sucesso sempre começa com alguém. 

 

Você tem que ir onde as pessoas estão. Jesus fez isto. (Mateus 28:19) 

___________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Gênesis 22:1-12 – Deus nos põe a prova para saber onde está o nosso coração. 
______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dias 12, 13 e 14/02 – Acampa Jump 

Dia 22/02 – Discipulado dos 144 

Dias 26, 27 e 28/02 – Encontro de Mulheres 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 


