
Curitiba, 12 de maio de 2019 

 

ASSUNTO DA SEMANA: Deixe o Reino de Deus entrar na sua casa. 

 

Objetivo do encontro: Incentivar a todos a levar o Reino de Deus para todas as casas, inclusive as 

nossas.  

Para o líder: O líder deve sempre encorajar, motivar e orar para que a sua célula procure sempre 

levar a paz de Cristo em todos os lares.  E, todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não 

deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias (At 5:42).     

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Milagres da Bíblia 

Esse Quebra Gelo é um pouco simples mas bem edificante, forme um circulo, então faça a seguinte 

pergunta “se você pudesse estar presente em algum milagre na bíblia, qual seria?”… Essa dinâmica 

faz com que os participantes viagem na bíblia e lembrem dos milagres feitos por Deus. 

 

20 MINUTOS  

 

1. Coração igual ao teu.   https://www.youtube.com/watch?v=pTSGeTZtZMY 

2. Leia: Salmos 148 

3. Qual foi o versículo que mais chamou a tua atenção e porquê?  

4. Orações de agradecimentos ao Deus da Glória 

5. Ó Mestre, o mar se revolta.  https://www.youtube.com/watch?v=pwF-TGT-S8s  

RESUMO DA MENSAGEM: DEIXE O REINO DE DEUS ENTRAR EM SUA CASA.  

Pr. Paschoal Piragine Jr   

Texto: Mateus 13: 3-9, 11, 31-33, 44-50 

INTRODUÇÃO  

 O fato descrito nesse texto ocorreu num período próximo à crucificação de Jesus, e uma 

questão tornava-se crucial no meio de todos: “O que acontecerá ao reino que tem sido anunciado? 

Jesus responde a esta questão latente através de uma série de parábolas”. Por isso ele alertou aos seus 

https://www.youtube.com/watch?v=pwF-TGT-S8s


discípulos que estas eram parábolas que revelavam os mistérios do reino dos céus. Aquelas verdades 

espirituais que só poderiam ser conhecidas pela revelação divina e apropriadas pela fé. Jesus disse aos 

discípulos: "A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino dos céus...”. Nesse domingo 

estamos encerrando a campanha “Casas de Paz” e, nessa mensagem, vamos estudar essas parábolas e 

descrever os mistérios do reino dos céus revelados por Jesus nelas. Esses mistérios revelados ajudarão 

você a levar o Reino de Deus para a sua casa.  

1. O REINO COMEÇA COM A PALAVRA RECEBIDA NO CORAÇÃO – Mt 13: 3-9:   

No primeiro mistério revelado por Jesus, ele nos adverte com clareza que este reino se instala no 

coração das pessoas através da pregação da palavra do evangelho. Essa palavra têm o poder de 

produzir as bênçãos salvadoras do reino em nossas vidas, mas é chocante perceber que ¾ desta 

palavra semeada não produz os frutos do reino nos corações dos homens. Não é porque não seja 

poderosa para produzir vida, mas porque as condições do nosso coração são adversas como:  

 Coração Duro: a ignorância que cega ou pela obstinação que não se permite render e 

humilhar-se diante do Salvador.    

 Coração Raso: que não produz raízes por causa da inconstância de suas decisões de fé. Solo 

das lutas e provações matam a fé inconstância.  

 Coração Cheio: pelas preocupações e ilusões não permitem que a prioridade seja dada a 

Jesus. Se Jesus não é o primeiro em sua vida você nunca produzirá o fruto da fé.  

 Coração Arado: solo fértil, é capaz de ouvir, compreender e se entregar a Jesus como 

Senhor absoluto da sua vida. A fé que salva, cura e transforma vem pelo ouvir a palavra de 

Jesus semeada no coração.   

2. O REINO TEM UM INIMIGO – Mt 13: 3-4: 

Essa parábola nos revela um outro mistério, é que o reino possui um inimigo, satanás, que envida 

esforço para atrapalhar a implantação do reino em nossos corações. Jesus nos revela pelo menos duas 

táticas que ele utiliza para tanto: 1. Ele tentará arrebatar a palavra do seu coração antes que ela possa 

produzir os frutos da fé (ilustração dos corvos na Índia). 2. Ele está trabalhando e o alvo dele é sabotar 

o reino de Deus no seu coração. Ele quer arrebatar a semente e se não conseguir, quer faze-lo seguir 

um cristianismo que é incapaz de produzir os verdadeiros frutos da fé, que ao invés de aproximar 

desvia e distorce a verdadeira fé. Precisamos ser o terreno arado e semeado pela Palavra de Deus, 

pronto para se deixar transformar pela presença do Rei em nossa vida e da sua Palavra como alicerce 

da nossa esperança e fé. Você quer? 

3. A FORÇA DESTE REINO – Mt 13: 31-33: 

O terceiro mistério revelado por Jesus tem a ver com a força e o poder deste reino. Duas 

parábolas são usadas para descrever o poder deste reino:  

 A menor semente é poderosa para produzir a maior hortaliça.  

 Um pouco de fermento é capaz de levedar toda a massa.   

Uma fé tão pequenina quando guardada no coração como real compromisso em Jesus, pode não 

somente transformar por completo a nossa vida, como também nos fazer pessoas que podem abençoar 

os outros ao redor. Às vezes quando anunciamos estas palavras, algumas pessoas ficam a pensar: 

“Será possível que algo tão simples quanto se entregar a Jesus pela fé e deixá-lo ser o Senhor absoluto 

da nossa vida, pode transformar e salvar? Este é poder do reino! A obra da salvação é surpreendente! 

Quantos de nós já estivemos arrebentados espiritualmente, moralmente, familiarmente, sem qualquer 

esperança, e fomos lavados e transformados por Jesus e, hoje este Senhor pode nos usar para ser 

bênção na vida de tantos. Que coisa maravilhosa é este reino, por isso que mesmo sendo sua fé do 

tamanho de um grão de mostarda (a menor semente), Jesus poderá a partir dela e por sua graça, fazer 

uma obra de transformação e salvação grandiosa. Ainda que sua vida esteja toda arrebentada, um 

pouquinho do fermento da sua graça é suficiente. Você precisa do poder deste reino eterno. Não saia 

daqui hoje sem ele. 



 

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Em que situações na vida de uma pessoa a palavra semeada não produz os frutos do Reino 

em seu coração? Cite exemplos.  

b) O que a parábola do semeador ensina em relação as táticas do inimigo do Senhor para tirar 

o reino de Deus de dentro do seu coração?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) O que você entende sobre ter um coração raso ou cheio? Cite outro tipos de corações que 

você aprendeu nessa mensagem. 

b) Na parábola do semeador, Jesus ensinou duas táticas que o inimigo de Deus utiliza? Quais 

são essas táticas? Cite exemplos nos dias de hoje.  

c) Cite outras táticas do inimigo de Deus que podem influenciar a vida de uma pessoa em sua 

decisão de ter o reino de Deus em seu coração.   

3– Checagem  

 a)  O seu coração tem permitido que se produzam os frutos do reino?  

             b)  Que tipo de coração é o seu? Duro, raso, cheio ou Arado?  

             c)  Você está permitindo que a distorção atrapalhe a verdadeira fé em sua vida?  

 d)  Ouça a palavra de Deus e não endureça o seu coração. Não deixe Satanás sabotar o reino 

de Deus em sua vida. Experimente, pela fé, a força deste reino. Tome a decisão mais valiosa de sua 

eternidade e coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Caminhe sem temor para a consumação do 

reino de Deus na eternidade. 

      

Como está a frequência de visitantes em sua célula? Lembre-se que através deles a sua célula ira 

multiplicar. O motivo maior da sua célula é a multiplicação e se você está a mais de 1 ano e meio com 

mais de 15 pessoas frequentando-a, converse com seu supervisor para obter as orientações necessárias 

para criar o GMC (Grupo de Multiplicação de Células). Na mensagem nós estudamos sobre o Reino 

de Deus, e ele somente vai crescer se cada um de nós fizermos a nossa parte. Que o nosso Deus 

abençoe a todas as células de nossa igreja.  

 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

 

1. Orar pelos frutos da campanha Casas de Paz. 

2. Orar por sua célula. 

3. Orar pelos pedidos de sua célula. 

4. Orar pelo pastor e a saúde da irmã Cleusa, para que o Senhor conforte os seus corações. 

 



 


