
  

CÉLULA 22/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Em algum momento da sua vida você já prestou ajuda a alguém? Como foi a sensação? 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: HÁ ALGUÉM PEDINDO SOCORRO 

Mateus 20:29-34  

 
Estamos vivendo um tempo em que podemos levar muitas pessoas à salvação. Não podemos ficar 
ocupados apenas com os nossos desafios pessoais. Ao nosso redor, há gente precisando de 
socorro, clamando para ser colocada diante de Jesus. Este é um tempo de serviço, fé e 
oportunidade. Não podemos perdê-lo! Foi para isso que o Espírito Santo nos ungiu! Hoje, vamos 
nos inspirar numa das histórias de Jesus, contadas nos evangelhos. 

 

1. PRECISAMOS IDENTIFICAR QUEM ESTÁ CLAMANDO POR MISERICÓRDIA – vs. 29 e 30 
(“Uma grande multidão o acompanhava ... e eis dois cegos, assentados à beira do caminho”) - 
Assim como Jesus, que mesmo cercado pelo agito das multidões, vivia sempre atento aos perdidos, 
marginalizados e carentes de salvação, assim devemos estar apercebidos na nossa caminhada  no 
dia a dia. Há sempre uma voz ao nosso lado clamando: “tem misericórdia de mim”. Não podemos 
nos esquecer que salvar as pessoas é a prioridade do coração de Deus. (I Timóteo 2:3-4). 

Precisamos tomar o cuidado em estar tão ocupados com a nossa vida e até mesmo em ser bons 
crentes, e não nos atentarmos aos que precisam de misericórdia. 

 

2. O MUNDO FAZ PRESSÃO PARA QUE AS PESSOAS NÃO REVELEM SUA NECESSIDADE 
DE FÉ – vs. 31 (“Mas, a multidão os repreendia para que se calassem...”) 

Se a igreja não tiver a preocupação de notar aqueles que estão clamando por ajuda, a maioria não 
terá uma oportunidade de salvação e mudança de vida. O mundo intimida aqueles que querem 
buscar a Deus, e é preciso rompermos esse bloqueio da multidão, sendo intencionais em nos 
aproximar de quem precisa de um milagre – Ler também Mateus 13:22. 

 

3. PRECISAMOS PRIORIZAR O EVANGELISMO E AS AÇÕES DE MISERICÓRDIA - vs. 32 
(“Então, parando Jesus...”) Como filhos de Deus, nossa prioridade deve ser pregar a palavra e 
ganhar os perdidos. Precisamos nos empenhar no sentido de não deixarmos a evangelização em 
segundo plano. É preciso agirmos como Jesus, pararmos tudo, sempre que houver alguém 
demonstrando sua carência do evangelho e do amor de Deus – ler Lucas 5:31-32. 

 



 ** Perguntas para refletir:  

Até que ponto esta célula está priorizando o evangelismo? 

Será que Deus está satisfeito com nossa disposição de parar tudo para alcançar vidas? 

 

4. NOSSO PAPEL É LEVAR LUZ AOS QUE ESTÃO EM TREVAS - vs. 33 (“Que se nos abram os 
olhos...”). Aqui nesta passagem, Jesus atendeu ao clamor de dois cegos, literalmente, mas 
precisamos entender que a maior necessidade das pessoas é revelação, luz espiritual, pois vivem 
em trevas. Pregar o evangelho é a forma que temos de levar essas vidas a terem seus olhos abertos 
para uma nova realidade no Reino de Deus – Ler também Atos 26:18. 

Todos nós vivemos mudanças radicais de visão quando descobrimos o Reino de Deus. 

 

5. A COMPAIXÃO NOS LEVARÁ À ALEGRIA DOS MILAGRES – vs. 34 (“Condoído, Jesus tocou- 
lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo.”) – Precisamos, como 
nosso Senhor nesta história, nos condoer da situação das pessoas (condoer significa sentir a dor 
delas). Isso deve nos levar a tocar em suas necessidades, com o poder do Espírito que carregamos, 
sendo canais do sobrenatural e da salvação em suas vidas, para que elas, como aqueles dois 
cegos, sigam conosco no caminho da fé – Ler também Mateus 28:19-20. 

 

CONCLUSÃO - Se houver algum visitante não crente ou desviado, desafie-o a entregar sua vida a 
Cristo. Gaste tempo orando por seus discípulos, para que eles sejam frutíferos neste tempo 
desafiador. 

 

PLANEJAMENTO: Programe algo com a sua célula para trazer visitantes em bom número na 
próxima reunião. 

_______________________________________________________________________________ 
 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

 

Gênesis 14:20 – “E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas 
mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo...” 
 

Para quem não está participando dos cultos presenciais, pode fazer suas ofertas, dízimos e primícias, 
através de depósito, transferência bancária ou utilizando o QR Code da Pic Pay (abaixo). 

 
 
 

Banco Bradesco 
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Igreja Ministério Deus de Promessas 
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____________________________________________________________________ 

 



COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

- Dia 28/06 -  Culto presencial das 9 às 10h e das 19 às 20h. – O uso de máscara é obrigatório 

durante todo o culto. 

 

Respeitando ordens do isolamento social, as demais atividades da Igreja estão suspensas por tempo 

indeterminado. As células e as Redes serão feitas usando a Internet. Estejam atentos aos canais de 

comunicação da igreja. 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

 
- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 

- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo  

122:6 


