
  

CÉLULA 17/2022 

 

QUEBRA GELO 
 

Se você pudesse viver sua vida novamente, o que faria diferente? 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: NÃO LIMITE SUA VISÃO 

Lucas 19:1-10 
 
 

Entre muitos encontro que Jesus Cristo teve, talvez o de Zaqueu seja um dos mais conhecidos em 
nossos dias. Zaqueu é conhecido como chefe dos publicano, e possivelmente, era bem conhecido 
na cidade de Jericó pela sua posição.  

Seu ganha-pão era cobrar impostos, e isto causava repulsa em seus conterrâneos, o que 
provavelmente o relegava a um ambiente de isolamento social, ainda que tivesse feito uma boa 

fortuna. Tanto que, quando Jesus resolveu se hospedar em sua casa, a murmuração tomou conta 
das ruas: “Como um rabino, do porte de Jesus, poderia se engajar em comunhão com um maldito 

cobrador de impostos?”  
Porém, o encontrou de Jesus com Zaqueu, resultou em grande transformação e salvação. E aqui 
vamos ressaltar algumas lições que podemos aprender a partir desse texto. 

 
Vejamos algumas características de uma pessoa de visão: 

 
1 - Não se inibem com suas limitações (v. 3, 4).  

Zaqueu era pequeno e não podia ver por causa da multidão, mesmo assim ele não desistiu do seu 
alvo. Ele queria ver Jesus e procurou os meios para fazê-lo.  
 

O que você tem feito para ter um encontro verdadeiro e real com Jesus?  
 

2 - Olhar na direção certa (v. 4b). "Porque havia de passar por ali”. 
Pessoas querem uma grande visão, mas olham na direção errada. 
Exemplo: - Judas olhou para o dinheiro. (Mt. 26: 14-16) 

              - Os discípulos no caminho de Emaús, olharam para as circunstâncias. (Lc 24:13-35) 
 

3 - Enxergam além do que vê. 
Zaqueu viu que quem estava ali em sua cidade não era apenas um profeta, um mestre, mas o 

Messias, o Salvador.  
 
Uma pessoa de grande visão sempre será otimista e enxerga além do que se vê.  

 



Ilustração: 
Dois garotos saíram de casa e viram estercos de cavalo no chão do seu quintal. 

O primeiro, pessimista, disse: “Que desagradável! Que mau-cheiro! Que sujeira!”  
O segundo, otimista, exclamou: “Que maravilha! Ganhei um cavalo!” 

 
Pessoas com visão não olham para o esterco, mas sim para o cavalo. 

 
4 - Investem naquilo que creem (v. 8). 
Zaqueu entendeu que havia algo que cabia a ele fazer. 

● Se você tem objetivo, uma visão, um projeto, o que tem que ser feito é investir neste projeto. 
● Se você crê no Reino de Deus, invista, semeie.  

 
Conclusão: A vida sem uma visão se torna superficial e sem cor. Não se deixe vencer por suas 
limitações, mas vença-as. Não procure na direção errada. Submeta-se diante de Deus. Procure ver 

sempre além. E tenha coragem de investir no que crê.  
 

Um alerta: Sem Jesus, nenhum projeto prosperará. Tenha-o em seu coração e obedeça a sua 
Palavra e serás em tudo bem sucedido. 

___________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Êxodo 35:4-9 – O Senhor pede oferta para aqueles que têm um coração aberto a ofertar. 
_______________________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO VISÃO 

 

13, 14 e 15/05 – Encontro de Jovens da Equipe 1 

15/05 – Culto de Celebração as 9 e às 18h 

18/05 – Aniversário da Apóstola Sandra 

21/05 - Evento no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo “Um dia com os Apóstolos” 

27, 28 e 29/05 - Encontro de Jovens da Equipe 2 

28/05 - Vigília 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

- 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 


