
 

 
 

Curitiba, 24 de fevereiro de 2019 
 

 

ASSUNTO DA SEMANA : O mover de Deus 
 
Objetivo do encontro: o mover de Deus. 
Para o líder: “Estude a bíblia para ser sábio; creia nela para ser salvo; siga os seus preceitos para ser santo.” Billy 

Graham 

 

 

 
10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

 
Como fazer: Com o círculo da célula formado, peça para que todos fechem seus olhos. O aplicador irá fazer perguntas 

relacionados aos que estão presentes, por exemplo: “Quem veio usando camisa vermelha?”, ou “Quem está usando tênis 

branco?”. 
Quem souber levanta a mão, o primeiro que levantar tem direito a responder, se acertar ganha um ponto, se não é 

concedido o direito ao que levantou a mão após ele, e assim sucessivamente. No final ganha o prêmio quem acumulou 

mais pontos. 

Conclusão: muitas vezes estamos tão atarefados e tão acostumados com as rotinas que não prestamos atenção nas 

pessoas, cumprimentamos e/ou falamos com alguém se estarmos ali de fato. É muito importante dedicarmos tempo às 

pessoas, mas para que esse tempo seja de qualidade nós temos que estar, verdadeiramente, envolvidos. 
 

 
 

3. Você pode escolher músicas que o seu grupo conheça dentro do tema. 

 
Leitura:  Hc 3:17-19 
Sugestões: 1) O Espírito Santo se move em você 

 2) Cantarei teu amor pra sempre.  
 

 

 

 

 

 



 

RESUMO DA MENSAGEM  
Texto: Mateus 9:35-38

 
 
INTRODUÇÃO 
No texto de Mateus mostra que Jesus, quando estava na Galiléia, queria terminar o seu propósito e expandir para outras 

regiões do país. Ele andava visitando todos as pessoas dos povoados da região  curando, ministrando Sua palavra, 

libertando de demônios etc. E quando Jesus olhava para aquelas pessoas sentia pena, porque elas estavam aflitas e 

abandonadas, como ovelhas sem pastor. Chamou seus discípulos e informou que havia muito trabalho a ser feito. Mas 

ressaltou que eram poucos os trabalhadores. Jesus queria que seus seguidores saíssem do seu comodismo e olhassem pras 

pessoas como Ele olhava e se lancem na obra.  
Precisamos entender a resposta que Jesus esperava que acontecesse no coração das pessoas enquanto Ele estava orando e 

desafiando seus discípulos a orarem para que Deus mandasse mais trabalhadores pra Sua obra, que nos levasse a cumprir 

a sua obra, a levar a benção do Senhor: 
 

I  O mover de Deus que abre os olhos para que vejamos o que Ele está vendo 
Quando enxergamos o que w via não apenas a aflição momentânea e sim qual o destino deles se não fossem instruídas a 

voltar pro caminho de Deus. 
Assim como recebemos graça devemos compartilhar a graça. 
 
Se tem uma coisa que move o coração de Deus é que você veja o que Ele está vendo e que você seja uma ovelha guiada 

por Seu pastor. 

 

II O mover de Deus para fazermos o que Jesus está fazendo 

Jesus viu o sofrimento do povo e se dispôs a fazer algo. 

Ele ia em todas as vilas e cidades: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. 

Ele também queria que Deus, ao despertar você, o fizesse ir na direção dos que estão carentes de Jesus e levasse a 

mensagem do Reino a eles. Ele ensinava os valores do Reino. Esta é uma responsabilidade sua e minha também. 

Ele cuidava do homem como todo: corpo, alma e espírito. Nós também devemos fazê-lo. 

 

 

 

 
35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Quais sentimentos vem à tona quando nos deparamos com o sofrimento alheio? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como Jesus via as pessoas? 

b) Que tipo de necessidades ele via? 

c) Ao ver e falar sobre a colheita grande, que cena Jesus via? Leia Joel 3:12-14;  Mateus 13:30, 40-43; Apocalipse 

14:14-20 e responda. 

d) Como discípulo de Jesus, quais empecilhos impedem de enxergar a colheita? 

e) O que o discípulo precisa ter para cumprir a sua missão? 

 

3– Checagem 

a) Tem como melhorar o cumprimento de sua missão? Como? 

b) O que falta pra você enxergar o “grande trabalho” e se integrar na missão? 

 



15 MINUTOS 

 
 

Em 2 Reis 4 “Dize-me o que tens em tua casa? Ela respondeu: somente óleo” o fato desta mulher procurar ajuda não 

impediu de envolver seus vizinhos. Sua dificuldade em casa lhe exigiu a depender da ajuda dos vizinhos. Quantos 

membros da sua célula já informaram que participaram da campanha “Casa de Paz”? Deus nos fez para vivermos em 

comunidade e para levarmos a mensagem de paz do nosso Salvador, não fique de fora dessa campanha! 

 

 

 
10 MINUTOS 

Nessa semana orações por 2 aplicações práticas: 

1º Cada um possa enxergar com os olhos de Deus para abençoar e ministrar; 

2º Pelos desgarrados e ovelhas sem pastoreio. 

 

 


