
  

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de 
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula 
trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Lucas 5:17-26 

• Neste mês de maio estamos envolvidos na campanha de oração pela família. Entendemos que a 
família está sob intensa pressão do inimigo, no intuito de destruí-la. Investir na família é o maior 
investimento que podemos fazer. Se ela prosperar, todos serão beneficiados, mas se ela fracassar, 
todos serão afetados. Nenhum lucro na família compensa seu fracasso. 

• Não há família doente demais que não possa ser restaurada. 

• Não há família saudável demais que não possa ser melhorada. 

• A família é a instituição mais importante na experiência humana. Ninguém pode prescindir dela. 

• Nela aprendemos respeito, consideração, educação social e acima de tudo, a amar a Deus. 

•  O texto oferece o relato da cura de um homem paralítico, e foi dito que “soube-se que estava em 
casa”. Marcos 2:1. 

• Coisas maravilhosas acontecem na casa onde Jesus entra. 

• A presença de Jesus inspirou esperança para o paralítico e seus amigos, que não mediram esforços 
para colocá-lo diante de Jesus. 2:1.  

• Eles acreditaram firmemente que o encontro do paralitico com Jesus traria algo de maravilhoso para a 
sua vida, e assim o fizeram.  

• Eles venceram as dificuldades decorrentes da multidão que superlotava a casa, foram criativos, 
levando-o pelo telhado. A fé gera criatividade. 

• Quais são as verdades que aprendemos do texto e que os inspiram? 

1. É preciso crer que Jesus tem poder para operar o sobrenatural.  

• Os homens que o levaram a Jesus representam o esforço de todos aqueles que lutam pelo bem do 
outro. 

• Observemos que eles não foram a Jesus em razão de algo pessoal. Todo esforço que fizeram era 
para colocar o homem diante de Jesus, porque acreditavam no poder sobrenatural de Jesus para 
curar aquele homem. 

• Pode ser que o paralítico tenha pedido, ou mesmo que os homens que o levaram tiveram a iniciativa. 
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• Esses homens representam os ministérios, as igrejas, os missionários, os pregadores e todos quantos 
entendem que nosso papel é colocar a pessoa diante de Jesus, na certeza de que ninguém que vá a 
Jesus volta de mãos vazias. 

2. É necessário ter fé. 2:5. 

• Esperança é crer que o impossível PODE acontecer. 

• Fé é crer que o impossível VAI acontecer. 

• A Esperança é a expectativa. A fé é a certeza. 

• Se tivermos esperança, mas não tivermos fé, nada acontece. 

• A esperança nos põe adiante, mas é a fé que nos faz chegar até o destino. 

• Hebreus 11:1  Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a 
prova das coisas que se não veem.  

3. É preciso crer que Jesus tem poder para perdoar os pecados. 2:5. 

• Os milagres que Jesus efetuou tinham a finalidade de transmitir algum ensinamento espiritual. O 
mesmo acontece aqui. Mais importante do que ser curado no corpo é ser curado na alma. É o pecado 
que adoece a alma. 

• O pecado é a origem de tudo.  

• Pecado é errar o alvo. É o maior problema do ser humano. 

• O pecado nos faz egoístas, violentos, invejosos, maldizentes, hipócritas. 

• Mat 15:19  Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, 
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.  

• Perdoar pecado é ir ao âmago do problema. 

• Perdoar pecado é algo que só Jesus pode fazer. 

4. É preciso crer que Jesus tem poder para salvar qualquer pecador. 

• O propósito da vinda de Jesus ao mundo foi para salvar o pecador. Lucas 19:10. 

• Salvação trata do restabelecimento de uma relação com Deus. Da relação restaurada com Deus, 
brota a possibilidade da restauração do relacionamento com o outro. 

• Com certeza este homem saiu salvo. 

• Entrou pelo telhado, conduzido por quatro, e saiu pela porta com as próprias pernas.  

• Entrou com um pecador doente, saiu com um pecador perdoado. 

• Entrou perdido, saiu salvo 

• Saiu de casa como um paralítico e retornou com um homem são. 2:11. 



Conclusão. 

1. Você conhece famílias que precisam da presença de Jesus? 

2. O que mais lhe chama a atenção no episódio lido? 

3. O que você precisa que Jesus faça na sua própria casa? 

Sugestão: Faça outras perguntas que permitam o debate do texto. 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes 
bem à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 


