
  

CÉLULA 22/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Qual área da sua vida você reconhece que precisa ser mais forte para vencer as suas guerras? 
Exemplo: ser mais paciente, saber dizer não para algumas coisas, ter mais coragem e fé, e 

outros… 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: VENCECORES EM CRISTO JESUS 

 

“Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou”. 

Rm 8.37 

 

Introdução: Todos nos nascemos para vencer e não podemos aceitar outro pensamento a não 

ser o da vitória. Se prestarmos atenção na carta do escritor aos romanos, perceberemos três 

coisas importantíssimas no qual devemos pensar. 

1 – “Em todas essas coisas...” Ele não disse em algumas coisas somos vencedores, ele disse: Em 

todas as coisas.  

2 – “Mais do que vencedores...” Ele não disse vencedores, porém “mais do que vencedores”, ou 

seja, seremos vencedores além do que pensamos.  

3 – “Por Aquele que nos amou.” Seremos vencedores não por nós mesmos, mas sim através de 

Cristo Jesus que nos amou. 

 

Agora para sermos vencedores precisamos ter comportamentos que nos conduzem a caminhos de 

um vencedor. E hoje vamos colocar alguns passos importantes, para alcançarmos resultados de 

vencedores. 

 

1 - Reconhecer que somos limitados, mas por meio e ajuda de Jesus venceremos. 

“E ele lhe disse: Ai, Senhor meu! Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre 

em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, 

ferirás os midianitas como se fossem um só homem” (Jz 6.15,16). 

a. Moisés - Se viu pesado de lábios e liderou o povo.  

b. Jeremias - Dizia ser muito jovem. (Jeremias 1:4-7) 

c. Gideão - Afirmava ser o menor, da menor das famílias. 

 



2 - Ter atitudes e pensamentos positivos. 

“Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; de tudo e em todas as circunstâncias, já 

tenho experiência, tanto de fartura como de fome; assim de abundância como de escassez; tudo 

posso naquele que me fortalece”. Fl 4.12,13 

a. Josué e Calebe - "Eia! Subamos e possuamos a terra, porque, certamente, prevaleceremos 

contra ela". Nm 13.30  

b. Paulo – “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles que são chamados segundo o seu propósito”.  Rm 8:28 

“Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou" Rm 8:37  

 

3 - Nunca espere a aprovação de todos.  

“O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Seis dias 

há em que se deve trabalhar; vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado”. Lc 

13.14 

a. Espere a aprovação de Deus (At 5.29). 

b. Elias foi reprovado por Acabe, rei de Israel.  

c. Jesus (Lc 7.31-35).  

 

4 - Não se conforme, busque sempre a excelência. 

“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 

que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Rm 12.2). 

 

5 - Creia nas promessas de Deus sobre sua vida. 

A fé é fundamental para vencermo-nos, mas a fé sem atitudes não vai funcionar. 

Tiago 2:20-23 “Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o 

nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? 

Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E 

cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e 

foi chamado o amigo de Deus”.  

 

CONCLUSÃO: Para sermos vencedores precisamos agir, pensar e falar como um vencedor. 

Discursos e pensamentos de derrota não fazem parte de um vencedor.  Reconheça que para “ser 

um campeão” você precisará “ter atitude de um campeão”. 

____________________________________________________________________ 
 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Atos 20:35 – “... Mais bem aventurado é dar do que receber”. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 20/06 – Culto da Família, às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal do 

YouTube MDP12-Sede Oficial (Se inscreva no canal e ative o sininho). 

Dia 21/06 – Discipulado dos 144 

Dia 26/06 – Relógio de Oração (início às 0h) – 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 


