
  

CÉLULA 06/2022 

 

QUEBRA GELO 
 
Quem foi que apresentou Jesus a você? Conte-nos como foi.  
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: SENDO AMIGO DE VERDADE 

Marcos 2:1-12 
 

A Bíblia               histórias                                                                
mostra, além do poder de Jesus para perdoar pecados e operar milagres, a ação de pelo menos 
quatro homens que demonstraram o amor que tinham por um amigo, através do esforço     

                   -lo diante de Jesus. Nós deveríamos nos espelhar neles. 
Quantas pessoas nós conhecemos que estão, neste exato momento, precisando de um encontro 

com o Senhor? 
 

Vamos ver, em quais aspectos, esses homens podem ser exemplo para nós. 
 
1. EMPATIA – Estes homens se colocaram no lugar do seu amigo. Eles podiam tocar suas vidas 

normalmente, mas tiveram a sensibilidade de perceber o estado de outra pessoa e sentir por ela. 
Muitas vezes, mesmo sendo cristãos, não estamos atentos ao sofrimento ou as necessidades de 

pessoas                                                                               
                                    reféns do medo, da depressão                             

                                                      comércio fechado, podemos estar tão 
distraídos com nossa vida e nossas necessidades, que nem consideramos o sofrimento dos outros 
– Ler I João 3:17. 

 
2. AL        – O altruísmo vai além                                                          

o altruísmo     disposição de abrir mão                                       Poderíamos dizer 
que a           o sentimento, e o altruísmo   a ação.  
Falando daqueles quatro amigos, eles poderiam apenas desfrutar de Jesus. Todo mundo queria 

estar onde Jesus estava, para ouvi-lo. Eles poderiam ir em busca da própria                   
prioridade em levar o paralítico.  

      que não estamos errando, preocupando-                                            
                                                                         – Ler Lucas 10:30-34.  

 
           – Esses homens fizeram um grande esforço para levar o amigo até Jesus. Não foi     
um convite que eles fizeram, mas houve um comprometimento completo com aquele propósito. 

Eles o conduziram numa maca e, encontrando a impossibilidade de entrar na casa, que estava 
cheia, fizeram o esforço extra de destelharem a casa e, mais difícil ainda, elevarem o h         



   , numa maca, para depois os descerem diante do Senhor. Quanto sacrifício pela salvação e cura 
de outra pessoa! Não foi fácil, mas eles não desistiram! – Ler Colossenses 1:27-29.  

 
4. PERSONALIDADE – Algo que chama a atenção   resistência que eles demonstraram contra 

críticas e reprovações. Imagine quantas pessoas os repreenderam e os julgaram por estarem 
               “bagunça”  Aliás                fácil encontrar gente para criticar do que para 

ajudar. 
A ação daqueles homens entra em contraste com a atitude geral de quem chegou antes deles. 
Ninguém se preocupou em abrir caminho ou dar seu lugar, vendo o estado do paralítico. Cada 

qual     queria garantir seu espaço, mas eles, com muita personalidade, sem se preocuparem com 
                                                                   – Ler Romanos 1:16.  

 
         – A forca que moveu aqueles homens a fazerem tudo o que fizeram por seu amigo, 
além do amor, foi a      T             x           J      “     -lhes a    ”  operou salvação e 

milagre. Eles tinham uma visão clara de quem era o Senhor e do que Ele poderia operar. Não 
havia dúvida em seus corações, pois, se houvesse, eles não fariam tudo o que fizeram – Ler I 

Tessalonicenses 1:2-3.  
 

CONCLUSÃO: No domingo, dia 6/03, estaremos dando início a campanha “Aliança de Milagres”. 
Serão oito domingos para o seu milagre. Quem serão os paralíticos, amigos de alma que você vai 
trazer para campanha? Tem que ser alguém que não seja crente ou que esteja afastado do 

evangelho. 
______________________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Genesis 22:12-14 – Lançaremos no Senhor a nossa fé e Ele responderá trazendo a nós a 

provisão. 

_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

De 25/02 a 28/02 – Acampa Jump 

Dia 26/02 – Vigília. Início às 22h 

Dia 27/02 – Culto da Família as 9 e às 18h  

04, 05, 06/03 – Encontro de Homens da Equipe 2 

Dia 06/03 – Início da campanha “Aliança de Milagres” (08 semanas). Convide uma vida que 

precisa de Jesus e faça uma aliança com ela. 

Dia 10/03 - Macro Célula de Homens as 19h30 

 

 

ATENÇÃO: - Usem máscara cobrindo a boca e o nariz durante o culto e utilizem apenas as 
cadeiras sem faixa. NÃO RANQUEM E NEM SENTEM EM CIMA DAS FAIXAS. 

Obrigada 
 

_______________________________________________________________________________  

 



 

  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “O                J        ;                                ”  

Salmo 122:6 


