
  

CÉLULA 28/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Você tem amor pela obra de Deus? Como você gostaria de ser mais usado no chamado do 

evangelho? 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

TEMA: FAZENDO A DIFERENÇA 
Atos 19:11-17 

 
Introdução - Há pessoas que se contentam apenas em ser crente, sentar nas cadeiras da 
Congregação, ir a uma célula, participar do culto, voltar para casa, levar uma vida sem realizações 

no Reino de Deus. Entretanto, Deus nos chamou para Sua Obra, pois, somos os instrumentos que 
Ele possui para expandir seu Reino, para fazer diferença neste mundo. 

 
I. Paulo fez diferença 
• Deus, pelas suas mãos, fazia milagres extraordinários. At 19:11, 12. 

• Satanás conhecia quem era Paulo. Sabia que ele realmente servia ao Senhor. 
• Através de Paulo o nome de Jesus Cristo era engrandecido. 

 
II. O que Deus tem feito através de nós? 

• Que diferença estamos fazendo no mundo? 
• Como reage Satanás diante daquilo que estamos fazendo? 
• Ele nos conhece? (Como conhecia a Paulo) Sabe que em nós está o caráter de Cristo? Creio que 

nos gostaríamos que Satanás dissesse: “a Jesus conheço e sei quem és (teu nome)”? Atos 19:15.  
 

III. Como podemos fazer diferença? 
1. Permitindo que o Espírito de Deus atue em você da mesma maneira que atuava em Paulo (Atos 

13:8-12). 
 
2. Pagando o preço para caminhar em santidade em todos os aspectos da vida: o cuidado no 

falar, pensar, vestir, agir etc... (Colossenses 4:4-6) 
 

3. Renunciando a própria vontade a fim de obedecer a Deus. 
Gálatas 2:20 “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a 
vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si 
mesmo por mim”. 
 

Conclusão - Ficaremos sentados lendo a respeito de Paulo? Admirando o que fez e lendo o que 
disse? É bom que o façamos: que leiamos sobre ele. Que nos sacudam suas palavras e 



admiremos suas ações, pois essas moveram o mundo e o movem ainda hoje. Porém não podemos 
de maneira nenhuma nos conformar com isso. Temos que sair e fazer o que ele fez, agir como ele 

agiu. Paulo fez e disse o que Deus lhe mandou, foi obediente, destemido. Façamos o mesmo!  
 

Não nos conformemos com o pouco. Levemos a sério o que Deus quer realizar através de nós. 
Não sejamos um espectador da Obra, mas um instrumento. Devemos mover o mundo com SEU 

amor. Vamos trabalhar em ganhar novas vidas para as células e levá-las para os cultos. 
 
Cada dia um novo recomeço, uma nova oportunidade para impactarmos uma geração através do 

poder de Deus através da Sua Palavra. Amem. 
____________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Provérbios 10:22 – “A benção do Senhor é que enriquece, e, com ela, Ele não traz desgosto”. 
_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 07/08 - Rede de Casais (Noite do Caldo) 

Dia 08/08 – Culto da Família com Santa Ceia às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo 

nosso canal no YouTube (MDP12 Oficial).   

De 13/08 a 15/08 – Encontro de Mulheres da Equipe 1 

Dia 21/08 – Café de Pastores às 9h 

Dia 28/08 - Rede de Jovens às 19h30 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

- 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 


