
 

 

ASSUNTO DA SEMANA: Jesus ilustra a nova chance 

Curitiba, 01 de setembro de 2019 

Objetivo do encontro: Jesus é o médico dos médicos, que nos oferece a chance de cura e 

transformação, de uma vida longe do pecado para uma vida gloriosa junto com Ele. 

Para o líder: Procure estar atento as necessidades dos membros de sua célula. Como um pastor 

zeloso que cuida e ajuda a sarar as feridas das suas ovelhas. Como está o planejamento para a 

multiplicação de sua célula? Converse com o seu supervisor. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Sua vida um personagem bíblico 
Como fazer: Pergunte para o seu grupo com qual personagem bíblico a vida de cada um se parece. E 

peça para cada um compartilhar o seu personagem e o que Deus tem feito na sua jornada cristã. 

Objetivo e aplicação: Assim como Deus trabalhou na vida dos homens e mulheres da bíblia Ele 

trabalha hoje em cada um de nós. 

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Ouve nossos louvores 

2. Leia: Salmos 37 

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

4. Façam orações frases de agradecimento e exaltação. 

5. Tu somente és Deus 

6.  RESUMO DA MENSAGEM - Pr. Paschoal Piragine Jr 

JESUS ILUSTRA A NOVA CHANCE (Lucas 5:27-39) 

INTRODUÇÃO 
O povo da cidade de Cafarnaum estava impressionado tanto com as palavras quanto com as curas que 

Jesus havia realizado, e indo em direção do mar da Galileia, Jesus encontrou um publicano chamado 

Levi, que por ser um coletor de impostos não era bem quisto pelo povo. Jesus o chamou e ele sem 

pestanejar, imediatamente deixando tudo o seguiu. Naquela noite, Levi a quem Jesus vai chamar de 



Mateus convida seus amigos, outros publicanos do seu círculo de amizade para que conheçam a Jesus 

e possam ouvir as suas palavras. Isto gerou uma insatisfação muito grande por parte dos fariseus e dos 

escribas, que apesar de tudo o que viam e ouviam não conseguiam ver como Jesus poderia se 

enquadrar nos seus preceitos religiosos e na condição de Rabi, professor dos valores espirituais. Por 

isso o criticavam, então Jesus usou 4 ilustrações para ajudar a estes fariseus entenderem a sua 

mensagem e o seu ministério.  

 

1. ILUSTRAÇÃO DO MÉDICO: (Lucas 5: 31-32)   
Os fariseus viam Mateus e seus amigos como pecadores condenados, mas Jesus os via como doentes 

espirituais que necessitavam da ajuda de um médico. O pecado é como doença que começa pequena, 

mas cresce e solapa as nossas forças e, se não for curada, mata. Se é trágico a doença matar o corpo, 

mais trágico ainda é saber que o pecado condena a nossa alma ao inferno. Os escribas e fariseus eram 

rápidos para diagnosticar as necessidades dos outros, mas eles eram cegos para as suas próprias 

necessidades espirituais. O primeiro passo para ser curado da doença chamada pecado, é admitir que 

nós temos uma grande necessidade de cura e que precisamos fazer algo urgentemente, antes que seja 

tarde demais. Só há um remédio, arrependimento e fé em Cristo Jesus.  

 

2. A ILUSTRAÇÃO DO NOIVO: (Lucas 5: 33-35)   
Os fariseus continuaram a criticar: Nós e os discípulos de João jejuamos, mas vocês só fazem festa. 

Jesus respondeu usando a ilustração do noivo e seus amigos na festa de casamento.  

Era costume dos judeus que a festa de casamento durasse uma semana, era tempo de alegria e 

celebração juntamente com o noivo. Jesus ensinou que a vida cristã é festa, é celebração. Jesus está 

conosco. Sua presença em nosso coração faz com que a nossa vida seja uma celebração de louvor e 

adoração de quem nos salvou. Ainda que hajam dias de jejum diante das batalhas contra o nosso 

inimigo, ninguém tirará de nós a alegria, a celebração, a adoração, a festa espiritual que é andar com 

Jesus. 

 

3. ILUSTRAÇÃO DAS ROUPAS: (Lucas 5: 36)   
E Jesus continuou com suas ilustrações. É concebível que alguém pegue uma roupa nova e a rasgue, 

para com o que foi rasgado colocar um remendo em uma roupa velha? A resposta natural é não! A 

roupa nova vai se estragar e o remendo novo não dará certo na roupa velha. Viver com Cristo é nova 

vida. Quando recebemos Jesus nos vestimos com as roupas da sua santidade. Tentar compatibilizar o 

pecado com a fé, a injustiça com o temor a Deus, a velha vida com a nova é perder tudo. 

 

4. ILUSTRAÇÃO DOS ODRES: (Lucas 5: 37-39)   
Jesus usa a sua última ilustração. Não se coloca vinho não fermentado em odres velhos, pois quando 

começar a fermentação, os gases que se formam aumentarão a pressão interna do odre velho que não 

resistira. O que Jesus queria ensinar era que é impossível fazer conter a nova fé nos velhos odres de 

uma religião que não produz vida interior. Os dois se perderão tanto a fé quanto a religião. Você 

precisa estar em uma Igreja que reflita esta nova fé e que viva o poder de Deus. Muita gente se 

converte e tem medo de assumir a sua nova fé, de pedir o seu batismo e de comprometer-se com a 

Igreja. Jesus ensinou, vinho novo em odres novos.  

CONCLUSÃO   
Jesus quer ser o seu médico, quer curar as suas feridas e te chamar para uma vida nova e 

transformada, onde Ele dá vestes novas e convida você para viver em uma igreja viva. Quer que você 

viva uma fé transformadora no poder do Espírito Santo.  

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Qual a diferença entre tradição religiosa humana e a Palavra de Jesus? 

b) Porque Jesus quer nos revestir com a transformação do evangelho e não com a 

conformação da religião?   

 

 



2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Na vida cristã o que significa remendar uma roupa nova com remendo velho? De um 

exemplo prático de vida. 

b) O que você entendeu sobre a ilustração dos odres na vida cristã? Cite exemplos. 

c) As vestimentas na bíblia são símbolos de atitudes de vida. Como devemos nos vestir 

perante o mundo para mostrar que somos transformados pelo evangelho de Cristo?  

d) Porque é importante estar em uma igreja que reflita esta nova fé e o poder de Deus? Como 

diferenciá-la das demais igrejas?   

3– Checagem 

O que você tem no teu coração que é digno de festa, graça e misericórdia de Deus na tua 

vida? Você tem alguma marca significativa dessa graça e misericórdia ai no teu coração? A vida com 

Jesus exige mudanças da nossa parte, muitas vezes o medo de rompimentos com pessoas queridas que 

estão ligadas a tradições religiosas, ou até sair da zona de conforto em que vivemos impedem que 

experimentemos um vinho novo em odres novos que Jesus quer nos oferecer. O que você precisa para 

experimentar plenamente a alegria do evangelho e viver em uma igreja viva no poder do Espirito 

Santo?  

 

15 MINUTOS  

Assim como Jesus chamou Levi para uma mudança de vida e ofereceu a ele a oportunidade de 

conhecer o poder de Deus, vamos chamar nossos amigos para conhecer o evangelho e ter uma vida 

com Jesus, que com poder para curar, transformar e nos levar a uma vida eterna. Este é tempo de 

campanha para convidar as pessoas para visitar a nossa célula e fazer parte integrante de nossa igreja. 

10 MINUTOS 

Oremos pela Campanha “40 dias de oração” que está sendo realizada em nossa igreja. Oremos pelo 

avivamento da nossa nação. Oremos pelos líderes da nossa igreja. Oremos pelos irmãos que passam 

por enfermidades físicas e espirituais. Oremos pelos não convertidos da nossa família e amigos. 

Oremos pela multiplicação de nossa célula. 

 

 

 



 


