CÉLULA 12/2021

QUEBRA GELO
Você já viveu alguma experiência de um milagre de Deus? Compartilhe em poucas palavras.
_______________________________________________________________________________

MINISTRAÇÃO
TEMA: CAMINHANDO SOBRE AS ÁGUAS
Mateus 14:22-33
Você sabia que, quando você deseja algo que nunca teve, você tem que fazer algo que nunca
fez? Dos doze discípulos de Jesus somente um viveu o que nenhum outro viveu; que foi andar
sobre as águas.
Precisamos entender que tudo no início é muito difícil. Quando uma criança começa a engatinhar
e decide dar os primeiros passos, no início e muito difícil. Milhares de pessoas fracassam na vida
porque tem medo de dar o primeiro passo. Recusam-se a mudar de emprego, de cidade, de
amigos, permanece na zona de conforto pelo medo e não nunca vivem nada novo. Porém há os
Pedros, que decidem subir na escala da felicidade dispostos a fazer o que nunca fizeram, saindo
da pequena zona de conforto, para entrar em um nível que nunca viveram.
Pedro era um pescador acostumado com água, com ondas fortes, e teve o desejo de andar sobre
as águas quando viu Jesus andar. O Mestre, vendo o seu entusiasmo, deu uma simples instrução:
“Venha”. Mateus 14:29 “E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas

para ir ter com Jesus”.
Qual o desafio que você está enfrentando hoje, e sabe que precisará enfrentar para viver o que
nunca viveu?
O QUE APRENDEMOS?
1) Vença os desafio e saia da sua zona de conforto e faça o que nunca fez para viver o
que nunca viveu.
Para Pedro andar sobre as águas, precisou enfrentar o que nunca fez.
Para Josué conquistar Jericó, precisou dar sete voltas ao redor da cidade.
Para Naamã viver o milagre precisou mergulhar sete vezes no rio Jordão.
Para Rute viver o que viveu, decidiu caminhar com Noemi e encontrou com Boas

2) Pedro andou sobre as águas porque teve a palavra de Jesus.
Entre doze homens somente um, Pedro, que teve coragem para vencer aquele desafio.
“Os desafios são para serem vencido.”
Lembra dos 12 espiãs? Só dois tiveram coragem e viveram a terra prometida.
Lembra dos 32000 mil soldados com Gideão? Só 300 teve coragem e venceram a guerra.
Se tivermos a palavra de Deus sobre nossas vidas precisamos ter atitude de praticar a Palavra.

Lucas 5:4-6 “E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas
redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma
grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede”.
Só não vai dar certo se confundirmos a nossa própria vontade sem ter a direção de Jesus, mas
quando temos a Palavra que verdadeiramente é de Deus não temos porque temer.
3) Quando estiver vivendo o sobrenatural não olhe para as circunstâncias, para que o
medo, que é um sentimento, entre, domine e vença a sua fé em Deus.

(v.30-32) “Mas, sentindo o vento forte, teve medo; e, começando a ir para o fundo, clamou,
dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de
pouca fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento”.
O que levou Pedro afundar?
Foi tirar o olhar de Jesus e olhar o vento (“circunstância”).
Qual o nome da circunstância que você pode estar vivendo, que pode levar o medo a entrar e lhe
fazer afundar?
A boa notícia é: Que mesmo que venhamos afundar decida abrir sua boca e clamar o socorro do
Senhor, pois Ele vira lhe pegar sua mão e você não vai morrer.
A palavra para vencer as circunstâncias está em Hebreus 11:1 e Hebreus 10:38 “Mas o justo

viverá da fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele”.
CONCLUSÃO: Peça a Deus força sempre que precisar para sair de uma zona de conforto e entrar
em níveis que você nunca imaginou que viveria. Pedro andou sobre as águas porque decidiu
sair do barco, do conforto, para enfrentar o mar do confronto.
___________________________________________________________________

MOMENTO DE PROSPERIDADE
Eclesiastes 11:6 – “Semeia pela manhã a tua semente e a tarde não repouses a mão, porque
não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas”.
Deus quer que sua vida venha ser resultado de uma boa administração e fidelidade com Ele. Não
coma a semente, coma o pão e use a semente para plantar. A sua primícia, o seu dízimo e a sua
oferta, são sementes, por isso honre a Deus com elas.
______________________________________________________________________________

COMPARTILHANDO A VISÃO
Dia 11/04 – Culto de Santa Ceia às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo canal do
YouTube (MDP12-Sede Oficial)
_______________________________________________________________________________

- 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

