
             

 

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 

                                                                                           Is 61.1-3 

Introdução: Antes de uma grande missão, as pessoas costumam se retirar por um tempo para se concentrar 
e se preparar. Foi exatamente o que Jesus fez. 

Transição: Após ser batizado, Jesus passou 40 dias no deserto se preparando e sendo  

capacitado para exercer seu ministério neste mundo (Lc 4). Ele foi ungido para realizar algumas  

atividades. O texto nos apresenta 4 missões que Jesus veio cumprir como o Ungido de Deus 

1. Jesus veio restaurar os oprimidos e abatidos (v.1a) 

I. Como é bom receber uma boa notícia! (Quem já recebeu?). A aprovação no concurso; a conquista de um 
emprego; a cura de uma enfermidade. Todos gostam de receber boas notícias. Mas nem todas as boas 
notícias são igualmente boas. Uma coisa é ganhar um fim de semana para descansar em Conservatória. 
Outra, é ganhar 1 mês de viagem pela Europa com todas as despesas pagas. Ainda que a aprovação no 
concurso, o emprego e a cura sejam boas notícias, quando comparamos com a boa notícia que Jesus veio 
trazer isso não passa de um fim de semana em Conservatória 

II. A boa notícia que Jesus veio trazer é que há esperança de restauração para todos os que  

estão abatidos e oprimidos (v.1a).  Todo aquele que se encontra sem forças para continuar caminhando, 
continuar vivendo pode encontrar restauração em Jesus; pode encontrar ânimo novo nele. Jesus veio para 
ser a fonte de água fresca a todo aquele que está com a alma cansada e sedenta 

-> Jesus é o ungido de Deus que veio restaurar os oprimidos e abatidos. Ele veio trazer renovo assim como 
a água fresca nos restaura e refrigera. Se você está oprimido, com o coração abatido, sedento por água 
fresca, Jesus veio para te trazer restauração. 

2. Jesus veio pôr em liberdade os presos e cativos (v.1b) 

I. Ninguém gosta de ser privado da sua liberdade. O ser humano foi criado para ser livre e faz de tudo para 
se manter em liberdade. 

II. Há algumas formas de cativeiro que nós conhecemos 

a Física: a escravidão do corpo. O Brasil é um país que adotou o regime de escravatura por 4 
séculos, até que em 13 de maio de 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão. 

• Para a escravidão do corpo, o que a gente precisa é de um herói; alguém que fisicamente nos liberte 

      b. Mente: pensamentos e sentimentos que dominam sua vida e te mantém cativo 

             c. Culpa. Se arrependem de algo que fizeram há tanto tempo e não conseguem se livrar  
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desse sentimento que consome a mente 

• Sentimentos. Foram feridas lá atrás e ainda hoje são atormentadas pelo rancor, medo ou ira 
• Decisões erradas. Escolheram errado lá atrás e por conta da vida estão colhendo até   hoje 

consequências desse descaminho 
• Pode ser que você seja escravo de alguma dessas coisas e precise de ajuda para se livrar dessas 

algemas talvez um bom aconselhamento ou um acompanhamento psicológico possa te ajudar. 

A pior esfera da escravidão é a escravidão da alma 

d. Alma: atinge o mais íntimo do nosso ser, de modo que todos somos escravos do pecado. Este é 
o pior tipo de escravidão porque alcança todas as pessoas e não há aconselhamento, coach ou herói 
que possa nos livrar disso! Somente Cristo pode nos livrar da escravidão do pecado. Há alguns 
cativeiros dos quais conseguimos sair com um bom direcionamento ou as ferramentas certas. Mas 
só conseguimos ser libertos do poder e das consequências do pecado por meio do sangue de Cristo. 

-> Jesus é o ungido de Deus, poderoso para pôr em liberdade os presos e cativos. Ele é poderoso para te 
dar liberdade verdadeira, de uma forma que você nunca imaginou que pudesse experimentar. Jesus é 
poderoso para libertar da escravidão do pecado e da condenação eterna que o pecado traz. 

3. Jesus veio encher o coração de alegria (vv.2b,3) 

I. Todo ser humano busca a felicidade. Não há ninguém que queira ser triste e infeliz. O ser humano se 
preocupa tanto com a sua felicidade, que cada vez mais livros têm sido escritos sobre o tema. De acordo 
com a revista especializada Psycology Today, no ano 2000, foram publicados 50 livros sobre felicidade. No 
ano de 2008 foram publicados 4000 livros. 

• Pessoas de todas as idades, de todas as religiões, de todas as partes do mundo buscam a felicidade 
das mais variadas formas: nas próximas férias; em bens materiais; em outras pessoas; na conta 
bancária; no reconhecimento dos outros 

II. Todos buscam a felicidade em algum lugar, mas somente Jesus é poderoso para encher o  

coração de alegria. Ele é o único capaz de penetrar na alma desconsolada, triste, abatida, de luto e inundar 
com alegria verdadeira 

-> Jesus é O ungido de Deus, poderoso para encher o coração de alegria. Ainda que a sua situação exterior 
não mude, Jesus é poderoso para mudar o seu interior e te fazer experimentar alegria verdadeira 

4. Jesus veio anunciar o ano aceitável do Senhor e o Dia da vingança de Deus (v.2a) 

I. Jesus veio para anunciar com poder, que todo ser humano pode ser restaurado, posto em  

liberdade e consolado. A resposta que você precisa dar é um passo de fé. Você precisa crer em Jesus, 
porque a fé é o meio pelo qual nos relacionamos com Cristo. A bíblia nos garante que todo aquele que crê 
em Jesus Cristo encontra nele descanso verdadeiro para a sua alma 

• A oportunidade que você tem de se acertar com Cristo e entrar num relacionamento verdadeiro com 
ele por meio da fé é agora! Este é o ano aceitável e favorável do Senhor. Agora é o momento que 
você tem a oportunidade de decidir 

II. Agora você tem a oportunidade de se reconciliar com Cristo, mas você não é obrigado.  

Este é o ano aceitável do Senhor; o tempo da sua oportunidade. Mas você precisa saber que haverá o dia 
da vingança do Senhor contra todos os que se mantiverem em rebeldia contra ele. Hoje é o tempo aceitável 
e favorável do Senhor, mas haverá também o dia da vingança de Deus, quando todo pecador será julgado 
pelo Justo Juiz e todo pecado será punido. Venha a Deus enquanto é o ano aceitável para que você não 
precise encará-lo no dia da vingança.   

Sugestões:     Lembre-se de que não é para o facilitador falar o tempo todo. Provoque o debate sobre os versículos 
bíblicos, pois isto serve para aprofundar o estudo. 

 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


