
  

CÉLULA 08/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 
De todas as histórias da Bíblia que você já leu, qual que mais lhe impactou? Cite em poucas 

palavras. 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: O ENCONTRO DA MINHA VIDA – PARTE 2 

Lucas 19:1-10 

 

(Texto chave v. 10) “Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”. 

 

Na semana passada falamos do encontro de Zaqueu com Jesus, mas hoje vamos falar do 

Encontro de Jesus com Zaqueu. 

 

O que na verdade vamos mostrar, é que precisamos aprender a ver as coisas pelo olhar de Jesus. 

Eu chamo de “olhar multifocal”, ou ver as coisas por outro ponto de vista, outro ângulo. Não 

podemos ter uma visão unilateral, mas sim bilateral. Ver em todas as dimensões ou lados. 

 

O texto diz que o filho de Deus veio com o propósito de salvar aqueles que haviam se perdido, 

assim podemos enxergamos que Zaqueu fazia parte do alvo do Mestre.  

 

Quando Zaqueu pensava que estava à procura de Jesus, Jesus estava a sua procurava. Jesus 

disse: (v.5) “E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, 

desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa”. 

 

Na verdade o que precisamos é desenvolver a Paixão pelos nossos objetivos. (A palavra paixão 

significa sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, demonstrando 

de maneira extrema o que desejamos).  

A paixão de Jesus por vidas fez Ele entra na cidade de Jericó e quebrar paradigmas para ganhar 

um homem publicano, conhecido como pecador, entrar em sua casa e comer com sua família a 

mesa. (v.7) “E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um 

homem pecador”.  

 



Pergunto: Quantos homens como Zaqueu há no mundo perdido sem destino, passando por 

lutas, solidão, e procurando preencher o vazio que só Jesus pode preencher?  

 

O que aprendemos? 

 

1) Como está o nível da sua paixão (amor) por Jesus. 

Olha o que paixão de Jesus por na sua missão (propósito). 

- Vinte centímetros de espinhos foram cravados na sua fronte. 

- Uma lança o perfurou de lado. 

- Bebeu vinagre por água. 

- Pregos foram cravados em suas mãos.  

- Trinta e nove açoites dilaceram suas costas. 

- Comentários dizem que 400 soldados cuspiram em seu rosto.  

- A barba foi arrancada do seu rosto.  

- Seu suor se tornou gotas de sangue. 

Mas, por amor (paixão) a salvação da humanidade, levou ao seu sucesso. 

 “O seu sucesso está relacionado ao nível da sua paixão pelo o que você faz”.  

 

2) Você será reconhecido por sua paixão (propósito). 

João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 

todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.  

Jesus foi reconhecido pelo seu amor indo até a morte de cruz, para trazer salvação a todo aquele 

que nele crer. (Marcos 16:16) 

 

Onde está o seu propósito, aí deve estar sua paixão, e você será reconhecido por ela. 

 

Pergunta: 

O que você mais gosta lhe traz paz? 

O que você mais gosta de fazer agrada a Deus? 

O que você mais gosta de fazer é o propósito de Deus para sua vida?  

 

Se não for, como o caso de Zaqueu, decida deixar tudo e seguir o seu verdadeiro propósito (amor 

por Jesus). Hoje Jesus está aqui esperando para uma mudança de vida.  

(v.8-9) “E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade 

dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-

lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão.”.  

 

3) A sua paixão consume a sua mente, seus pensamentos, suas conversas, sua 

agenda?  Bem vindo ao sucesso extraordinário. 

O segredo do sucesso de Jesus foi o amor incondicional as vida, no qual fez com que Ele nunca 

saísse do seu propósito até o fim. 

João 13:1 ”Ora, antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de 

passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até 

o fim”. 



Conclusão: Descubra algo para se apaixonar, algo que valha a pena, dedica-se a sua vida, e 

considere este ponto, pois foi o que Jesus fez. Jesus desenvolveu a sua paixão por seus objetivos 

(propósito) e este foi o segredo do seu sucesso. 

___________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Provérbios 11:25 – Todas as bênçãos em nossa vida é uma questão de atitude de alma 
generosa. 
______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dias 12, 13 e 14/03 – Encontro de Homens da Equipe 2 

Dia 14/03 – Culto da Família com Santa Ceia as 9 e às 19h 

Dia 15/03 - Discipulado dos 144 às 19h30 

Dias 19, 20 e 21/03 - Encontro de Homens 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 


