
  

CÉLULA 02/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Qual é o seu maior sonho e o que você está fazendo para alcançá-lo? Cite aos amigos de células, 
para que juntos todos possam orar em unidade, para que isto aconteça. 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: PENSAMENTO POSITIVO 

 

Filipenses 4:7-8 “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações 

e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo 

o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de 

boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.”  

 

Lembre-se: Será impossível obter vitória com uma mente de derrota, isto não vai funcionar. O 

apóstolo Paulo escreve a igreja de filipenses, a maneira no qual eles precisavam pensar caso eles 

quisessem alcançar vitória. 

 

Creio que Deus se sente feliz em ver pessoas alcançando bons resultados. Mas para que o sonho 

aconteça é necessário dar valor aos sonhos, aos alvos, aos objetivos, que você deseja alcançar.  

 

Há três passos importantes a ser trilhado para termos sucesso: 

A) Seguir o exemplo de Jesus. 

B) Praticar os princípios deixados por Ele. 

C) Pensar positivamente nas coisas boas. Estas três combinações chamaremos de: “O caminho do 

vencedor”. Quem aqui hoje quer trilhar este caminho? 

 

1) Jesus como meu modelo. 

Jesus foi o maior solucionador de problemas que já existiu. Seu sucesso e a sua felicidade 

dependem da sua boa vontade em ajudar alguém e resolver problema dele. “Pessoas bem 

sucedidas são simplesmente solucionadoras de problemas”.  

Você dá problema ou resolve problemas? 

 

Um advogado de sucesso resolve problemas da lei. 

Um médico de sucesso resolve problemas da saúde.  



Um mecânico de sucesso resolve os problemas de carros. 

 

Jesus como modelo, foi solucionador de problemas de milhares de pessoas que estavam 

sobrecarregados de culpas por causa dos pecados. 

Marcos 2:5 “E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus 

pecados”. 

Centenas de pessoas, que tinham corpos deformados por enfermidades ou possuídos por 

demônios, Ele os curou. 

Marcos 4:24 ”E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam lhe todos os que padeciam, 

acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos, e os 

paralíticos, e ele os curava”. 

 

Nós precisamos fazer uma avaliação sobre “O que temos a oferecer a alguém?”.  

 

Tudo que Deus fez é uma solução para problemas 

- Deus queria um relacionamento de amor, criou o homem.  

- Adão estava só, criou a Eva.  

 

Pense: 

Um advogado é designado para um cliente.  

Uma esposa é designada ao marido.  

Pais são para os filhos. 

Assim a sua tarefa sempre será para solucionar uma dificuldade a um povo ou pessoa.  

“Moises foi para um povo, Arão foi para Moises”.  

 

Há coisas mais importantes que você pode oferecer alguém, que vai resolver os problemas dela. 

Não é dar um carro, um celular, uma casa, mas sim “Jesus”.  

Jesus disse: (Marcos 16:14-18) leia com atenção. 

 

Tenha Jesus como exemplo e faça o mesmo, e viverá o melhor desta terra. 

 

2) Praticar os princípios que Ele deixou. 

Não podemos ser apenas ouvinte, mas praticante da Palavra. 

 (Tiago 1:21-24) leia. 

 “A palavra pode até convencer, mas só a pratica gera resultados”.  

 

Jesus disse: ide e pregai o evangelho e assim estes sinais o seguirão. Então para que os sinais 

acompanhem, é necessário colocarmos em pratica o “ide”.  

O Ide não é uma opção, mas uma ordem deixada como um princípio bíblico. 

O problema de muitos é: querer resultados sem colocar em prática as ordens deixadas.  

 

Este ano 2021 precisa ser melhor do que 2020, mas se continuarmos a fazendo as mesmas 

coisas, os resultados serão os mesmos. E tempo de sairmos do conforto do sofá, da TV, do celular 

e pregarmos o amor de Jesus a toda à criatura. 

 

 



3) Pensar positivamente.  

Isaías 26:3 “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti.”. 

 

A felicidade começa na sua mente, assim a nossa prioridade número um é administração dos 

pensamentos. 

A partir de hoje, tudo que você for fazer, se tiver debaixo da palavra de Deus, você só terá o 

direito de pensar uma coisa: “já deu certo”…. “já deu certo”…”já deu certo”…  

 

Só seremos conservados novos em paz se, tivermos a nossa mente definida no propósito e a 

confiança no senhor. 

Lembre-se que o apóstolo Paulo disse: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o 

que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa 

fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.” 

 

CONCLUSÃO: Se realmente eu colocar em pratica, em ter Jesus como modelo, colocar em 

pratica as suas ordens e tiver uma mente de vitória, meus resultados este ano serão de vitórias. 

___________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Marcos 6:38-44 – Deus não precisa de muito para fazer o milagre. 

_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 30/01 – Relógio de Oração e Rede de Jovens 

Dia 31/01 – Culto da Família as 9 e às 19h 

Dia 01/02 – Início dos 21 dias de Jejum de Daniel pela nação 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

- 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 


