
 
 
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. 

Marcos 7:31-37. 
Propósito: Compreender que Jesus é impar em tudo o que faz. Aprendendo com os milagres que Ele efetuou, 

possamos ser renovados na fé e desfrutar das suas maravilhosas promessas. 
 

• Uma outra tradução diz que “Tudo Ele faz esplendidamente bem”. 
• Nos evangelhos encontramos cerca de 40 milagres registrados. Na verdade, Jesus operou outros milagres que 

não estão registrados nos evangelhos. João 21:25 
• Apenas o evangelista Marcos registra este milagre. 
• É a cura do surdo e com fala difícil. Mas pode também ter o sentido absoluto: O homem não podia falar de 

forma alguma.  
 

• A cura de um surdo e mudo, fazia parte da era messiânica, ou seja, apontava para um dos sinais do Messias 
prometido por Deus.  

• Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão 
como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo. Isaias 
35:5-6. 

• Como Jesus fazia tudo esplendidamente bem? 
1. Jesus faz tudo esplendidamente bem trazendo esperança a um homem desesperançado. 
• Não havia qualquer possibilidade de restauração da audição e da fala, a não ser por meio de um milagre. 
• Nenhum recurso humano seria capaz de dar audição e voz para este homem. Certamente que era uma pessoa 

sem esperança e perspectiva de saída, a não ser por meio de um milagre, e ele estava prestes a vivê-lo. 
 

2. Jesus faz tudo esplendidamente bem surpreendendo na forma como age. 7:32 
• As pessoas que levaram o surdo e mudo a Jesus quiseram determinar a forma de Jesus agir. 
• Jesus não opera do modo que desejamos. Ele age de acordo com a sua própria vontade. 
• Jesus atua na vida das pessoas de forma diferenciada. 
• Não é produção em série. 
• Ele toca em uns pela mensagem, outros por um testemunho, a outros por meio de uma música. 

 
Desafie as pessoas a compartilharem como Jesus lhes tocou o coração. 
 

3. Jesus faz tudo esplendidamente bem sem necessidade de holofote. 7:33. 
• Jesus não só o curou na intimidade, como proibiu a publicidade. 7:36. 
• Jesus o tirou do meio da multidão, e o colocou a parte. 
• Nada de holofote, de propaganda, pois curar não era o alvo principal do ministério do Senhor Jesus. 

 
4. Jesus faz tudo esplendidamente bem valorizando quem era desprezado. 7:33. 
• Uma pessoa surda e muda é, muitas vezes, objeto de riso e de zombaria. Vive um bullying. Em todas as culturas, 

uma pessoa que apresente alguma deficiência é menosprezada e desprezada. 
• Jesus o retirou do meio da multidão. 
• 1. Primeiro porque muitos são incrédulos e se constituem em empecilho à realização de um milagre. 
• 2. Em segundo lugar porque o Senhor Jesus valoriza quem é objeto de rejeição. 

 
Reflexão: Você já foi rejeitado por alguma razão? 
 

5. Jesus faz tudo esplendidamente bem ordenando a sua cura. 7:34. 
• O surdo não poderia ouvir a voz de Jesus, mas a natureza sim. 

Jesus faz tudo esplendidamente bem.  
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• Jesus repreendia os demônios e eles obedeciam; Jesus falava com a natureza e ela o obedecia. 
• Jesus falava ao mar e ele o obedecia. Jesus mandou que o mar se aquietasse e ele o obedeceu. Marcos 4:35-

41. 
• Da mesma forma Jesus ordenou que o surdo passasse a ouvir e ele passou a ouvir. 
• Jesus mandou que o mudo falasse e ele passou a falar. 
• Tudo obedece a Sua ordem. Ele faz tudo esplendidamente bem. 

 
 
Conclusão. 

1. Você pode identificar algo que Jesus fez esplendidamente bem? 
2. Você precisa que Ele faça algo esplendidamente bem em sua vida? 

 
Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


