
  

CÉLULA 18/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

O que é fazer a obra de Deus pra você? Cite em algumas palavras. 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: VIVENDO O VERDADEIRO EVANGELHO 

 

Mateus 14:13-14 “E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, 

apartado; e, sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E, Jesus, saindo, viu uma grande 

multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos”. 

 

O texto mostra Jesus movido de íntima compaixão pelas vidas que estavam sofrendo e tomando 

atitude de curar a todos. Interessante que você não vai encontrar Jesus se escondendo em 

palácio, mas ao contrário, ele sempre estava em buscava de pessoas que tinham necessidades.  

 

“Nós só começaremos a ter sucesso na vida, quando as dores e os problemas dos outros, 

começarem a ter importância para nós”. 

 

Ter compaixão é sentir o que outras pessoas estão sentindo, é sofrer quando as pessoas sofrem. 

 

Olha que o Apóstolo Paulo disse em sua carta aos hebreus:  

Hebreus 4:15 ”Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas 

fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado”. (Jesus) 

 

Evangelho significa “boas-novas” ou “boas-notícias”. Talvez a definição mais clara e objetiva do 

evangelho esteja em Romanos 1:16 ”Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o 

poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego”.  

 

Olha como o Apóstolo Paulo encarava o trabalho do Evangelho de Jesus: 

2 Co 12:14-15 “Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei 

pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós: porque não devem os filhos entesourar 

para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar 

pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado”.  

Ele disse: “não busco o que é vosso, mas sim a vós…” 



O foco do evangelho não está em coisas, mas sim em ganhar as almas para Jesus. 

 

Talvez pessoas próximas de você estejam com problemas. Você já percebeu? Isto te interessa de 

alguma forma?  

 

Todos têm feridas em algum lugar, portanto quando os outros sofrem, tente sentir. Precisamos 

entender que podemos ser a solução para alguém. Podemos ser o colete de salva vidas deles. 

Podemos ser a chave para o cadeado deles.  

 

Jesus se doou e se entregou morrendo em um madeiro pelo o pecado de toda a humanidade por 

amor, porém o ganho foi ter um nome acima de todo o nome. (leia Filipenses 2:5-11)  

 

Decida ser um canal do Evangelho de salvação para outras pessoas. 

Olha exemplo de pessoas que decidiram ser benção para outras, e que lhe aconteceu. 

 

1) Rebeca com o coração de compaixão ajudou um homem, lhe deu água e ganhou um 

marido.  

“Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos 

bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para 

tirar mais água; tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava, em silêncio, 

atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não” (Gn 24.19-

21). 

 

2) Rute por ajudar Noemi, uma senhora já velha, se tornou ancestral de Jesus.  

“Rute, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que 

me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha!” (Rt 2.2). 

“Salmom gerou de Raabe a Boaz; este, de Rute, gerou a Obede; e Obede, a Jessé” (Mt 1.5). 

 

3) Davi em ser responsável com as coisas de Deus, se tornou rei de Israel.  

“Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, 

que está apascentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos 

assentaremos à mesa sem que ele venha” (1 Sm 16.11).  

 

4) Dorcas por ajudar uma aldeia, experimentou um grande milagre de ressurreição. 

“Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo; e todas as viúvas 

o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com 

elas” (At 9.39). 

 

5) Paulo superou todos no serviço a Deus e ganhou a salvação.  

“Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com 

lágrimas, a cada um” (At 20.31) 

“Até a presente hora, sofremos fome, e sede, e nudez; e somos esbofeteados, e não temos 

morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos 

injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos” (1 Co 4.12).  

 

 



Conclusão: Sempre haverá recompensa. Gálatas 6:7 “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; 

porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará”.  

Não vamos cansar de fazer o bem, pois no final veremos a nossa recompensa. 

____________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

I Tm6:10 – “Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males; e alguns nessa cobiça, se 
desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores”. 

______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dias 21, 22 e 23/05 - Encontro de Jovens das Igrejas de Cobertura 

Dia 23/05 – Culto da Família e Pentecostes 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 24/05 – Discipulado dos 144 às 19h30 

Dias 28, 29 e 30/05 – Encontro de Jovens das Igrejas MDP 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
- 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 


