ASSUNTO DA SEMANA: Faça diferente
Curitiba, 08 de setembro de 2019
Objetivo do encontro: Estamos na 5ª semana de nossa campanha e o desafio é de fazer
diferente. O objetivo desta semana é incentivar os membros de nossa célula a buscar em
Jesus um Jeito diferente de agir que produza resultados amplificados pela graça de Deus.
Para o líder: Procure enfatizar para os membros de sua célula que uma maneira de fazer
diferente é procurar convidar mais pessoas para fazer parte do grupo e, com isso, a célula
se multiplicará para a honra e glória de nosso Deus. O objetivo é ser uma célula saudável

fazendo o Reino de Deus crescer.
10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Título: Rima!
Objetivo: Descontração e identificação com o tema do estudo da semana: Faça diferente.
Material usado: Não há.
Dinâmica:
O líder começa dizendo uma palavra do tema, ex.: mudar. O seguinte deverá dizer outra
que rime com a primeira e esteja dentro do tema, e assim o farão os outros até que alguém
erre ou emperre, perdendo sua vez. No exemplo: mudar = alterar (quando precisamos
mudar, necessitamos de alterar o nosso jeito de ser); encontrar = achar; relacionar =
aprofundar, etc.
Obs. Procure ajudar os primeiros a usar palavras que estejam no tema da mensagem.
Aplicação: Aprender mais sobre fazer diferente para o Reino de Jesus.

20 MINUTOS
1. Digno de adoração
2. Leia: Salmo 19
3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que?
4. Façam orações frases de agradecimento e exaltação.
5. Como Zaqueu.

RESUMO DA MENSAGEM - Pr. Paschoal Piragine Jr

FAÇA DIFERENTE (Lucas 19: 01-10)
INTRODUÇÃO
Entramos na 5ª semana de nossa campanha e o desafio que receberemos é de fazer
diferente. O objetivo desta semana é incentivar você a buscar em Jesus um Jeito diferente
de agir, que produza resultados amplificados pela graça de Deus. Por isso, vamos estudar o
texto da mensagem que fala do encontro de Jesus com Zaqueu. Ele vem logo após a cura
do cego Bartimeu, por isso muitos creem que a notícia desse milagre se espalhou
rapidamente e chegou em Jericó antes de Jesus. Essa notícia chegou na coletoria de
impostos onde trabalhava Zaqueu, que era o chefe dos fiscais. Ele era um homem rico e
poderoso, mas para os judeus era um traidor da nação e de sua fé, pois trabalhava para os
romanos que dominava o seu povo. Como aquilo que era cobrado a mais na coleta ficava
para o coletor, Zaqueu e seus fiscais abusavam e exploravam os judeus. Zaqueu ouviu falar
de Jesus e sabendo que Jesus viria a Jericó, ele fez duas coisas que outros da sua posição
não faria, ele correu para ver o Mestre e subiu numa árvore como criança para ver Jesus.
Esse encontro de Jesus com Zaqueu nos ensina algumas verdades relacionadas ao nosso
relacionamento com Cristo.
I. Quem busca a Jesus de todo o coração vai encontra-lo: (Lucas 19: 1-5)
Zaqueu não sendo religioso, assim mesmo foi ver Jesus. Seria curiosidade ou temor ao
Deus antigo dos judeus? Poderia então ser um desejo de ver, sentir, experimentar algo da
graça divina? A Bíblia não responde o porquê, mas nos ensina uma grande verdade: Todo
aquele que busca a Deus de todo o coração será encontrado por Ele. A beleza desta
verdade é que não vamos encontra-lo como um no meio da multidão, mas como conhecidos
e amados do nosso Senhor. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, o que deve tê-lo
surpreendido. O nome Zaqueu é diminutivo de Zacarias que significa: Deus se lembra! Em
Isaías 41: 1 vemos que Ele nos chama pelo nome. E você, se lembra dele? O conhece com
intimidade? O está buscando de todo o seu coração? Hoje é dia de fazer diferente!
II. Jesus nos convida a ter com Ele um relacionamento íntimo e profundo: (Lucas 19:
5-7)
Jesus não somente nos conhece, mas ele também nos convida a termos com ele um
relacionamento pessoal, íntimo e transformador. Jesus disse a Zaqueu que ele deveria
descer depressa daquela árvore, pois ele desejava ir com ele a sua casa. É isto o que
Jesus continua a dizer a todo aquele que o busca. Eu quero ir com você para a sua casa!
Eu não quero apenas passar pela sua vida. Você precisa de uma nova perspectiva de vida
que só eu posso dar. É preciso fazer diferente. Jesus veio buscar e salvar, mas tudo isto
depende de uma decisão: Desce depressa, pois eu quero ir hoje para a sua casa. Não
pense que você será aplaudido por esta decisão. Como os outros que se encontraram com
o Mestre, Zaqueu e Jesus foram recriminados por isso. Qual vai ser a sua decisão diante do
apelo de Jesus?
III. É impossível ser o mesmo depois de Jesus estar em nossas vidas: (Lucas 19: 8-10)
Uma das razões porque a vida de Zaqueu estava fora de lugar era por causa de seus
valores, pois buscava o sucesso, o poder e a posse. Como era um realizador, não lhe
importava como alcançaria o que queria, mas a presença de Jesus o fez perceber que
existem coisas mais preciosas do que ele buscava. Ele redescobriu os valores do reino, o
poder do Rei e que o verdadeiro sucesso é o que pode durar para toda a eternidade. Ele

entendeu que as pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas, por isso a
liberalidade tomou conta do seu coração, a metade do que tenho já não é minha, mas dos
necessitados a minha volta. A história vai nos dizer que este homem vai se tornar o Bispo da
Igreja em Cesária, e ajudante de ordens do Apóstolo Pedro. Um publicano de caráter
duvidoso, se torna homem de Deus.

Conclusão:
E você, se lembra dele? O conhece com intimidade? O está buscando de todo o seu
coração? Hoje é dia de fazer diferente! Correr para Jesus. Subir, fazer o que for necessário
para que ele possa ir com você para a sua casa e morar no seu coração. Jesus está
passando por você. Faça diferente! Corra para ele.
35 MINUTOS
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)
a) Zaqueu, quando subiu na figueira, era um seguidor de Jesus e um verdadeiro
adorador? Porque?
b) Faça um resumo da vida de Zaqueu depois que desceu da figueira? Será que ele
foi muito elogiado depois da atitude que tomou?
c) O que você entendeu sobre o título da mensagem: Faça diferente? Que aplicação
trouxe esse título para a vida de Zaqueu, assim como trará a nossa vida cristã?
2– Entendimentos (pontos da mensagem)
a) Segundo a mensagem, o nome Zaqueu é diminutivo de que nome bíblico? O que
esse nome representa?
b) Na nova perspectiva de vida que o Senhor estava preparando para Zaqueu, que
atitudes ele precisava tomar?
c) Quais eram as barreiras que impediam Zaqueu de ver a Jesus antes de subir a
árvore?
3– Checagem
E você, se lembra de Jesus durante o seu dia? O conhece com intimidade e está
buscando Ele de todo o seu coração? Hoje é dia de fazer diferente! Correr para Jesus.
Subir e fazer o que for necessário para que ele possa ir com você para a sua casa e morar
no seu coração. Jesus está passando por você. Faça diferente! Corra para ele.

15 MINUTOS
Você e seus auxiliares estão planejando a multiplicação de sua célula? Uma célula com
mais de um ano e meio de existência que ainda não multiplicou, está ficando um encontro
semanal de irmãos (célula doente). Ore e jejuem com seus auxiliares para que o Senhor
não permita que esso aconteça, e te dê sabedoria para lidar com essa situação. Converse
com seu supervisor.

10 MINUTOS
Orem com o Salmo 139: 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me,
e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirigeme pelo caminho eterno.

Orem pelos pedidos de orações. Orem pelas cinco pessoas que está intercedendo na
campanha e orem também pela campanha. Orem para que o Senhor derrame bênçãos na
família do pastor Paschoal, assim como pela saúde da irmã Cleusa. Orem pela
multiplicação da sua célula. Orem para que toda a célula faça diferente como diz a
mensagem.

