
  

CÉLULA 04/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Você tem observado a lista dos seus sonhos este ano? E como está a sua expectativa para 
alcançar? 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: OS CAMPEÕES PLANEJAM 

Lucas 14:25-33 

 

 

PARÁBOLA DO CONSTRUTOR DA TORRE 

"Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver 

se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-

la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: „Este homem começou a construir e não foi capaz de 

terminar‟”.  

 

O que é um plano? 

Plano é uma idéia inteligente, descrita, que definirá em ação, com objetivo calculado, em atingir o 

alvo.  

Para realizar um projeto é necessário fazer muitos planejamentos, pois ninguém alcança um 

objetivo se não programar anteriormente os alvos que quer atingir. 

Jesus sabia disso e ao contar a parábola do construtor da torre, Ele comparou a maneira com que 

as pessoas realizam projetos, com a forma que devemos projetar nossa vida espiritual.  

 

O QUE PODEMOS APRENDER? 

Em certa ocasião, Jesus disse à multidão que O seguia: "Aquele que não carrega sua cruz e não 

me segue não pode ser meu discípulo" (Lucas 14:27). Ele estava mostrando como um verdadeiro 

discípulo seu deveria se portar. Logo depois, Ele usou a parábola do construtor da torre para 

exemplificar isso. Algumas pessoas podem se perguntar: "Mas o que essa parábola tem a ver com 

a cruz e seguir a Cristo?". Acontece que a maioria de nós se esquece que a vida espiritual também 

deve ser planejada, e era exatamente sobre isso que Jesus estava falando. Não podemos agir sem 

pensar nas consequências, caso contrário, ficaremos como o construtor citado por Jesus: sem 

terminar o que começamos e pior ainda, sendo alvo de piadas. 

 



Isso significa que não devemos agir na base do "coração" para fazer as coisas de Deus. Devemos 

agir pela fé e ter cuidado para discernirmos se é da vontade de Deus, ou se é apenas nosso 

desejo. É claro que temos que ter objetivos espirituais, mas não podemos nos esquecer de manter 

os pés no chão. 

 

Jesus nunca mentiu para ninguém e, com essa parábola, Ele mostrou que é preciso pensar muito 

bem nas consequências de sermos discípulos d‟Ele. Quantas pessoas assumem um compromisso 

de seguir a Cristo, mas quando as lutas vêm, elas desistem e voltam atrás? 

(João 16:33) “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas 

tende bom ânimo, eu venci o mundo”. 

 

Essa parábola de Jesus serve para nos alertar e nos mostrar que devemos pensar bem antes de 

tomarmos qualquer decisão. 

 

1) Fazer planejamento 

Na parábola que estamos estudando, vemos Jesus ensinado a fazer planos antes de agir. A Bíblia 

sagrada é um livro de planejamento. 

- Quantos outdoors você encontra no caminho do trabalho para sua casa? Isto é uma ideia que já 

está na Bíblia. (Habacuque 2:2) “Então o SENHOR me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna 

bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo.”. 

- Jesus planejou nosso futuro. (Leia João 14:1-3). 

- Deus planejou a Arca para Noé. (120 anos) 

- Davi planejou a planta do templo de Salomão. 

- Deus deu o modelo e as dimensões da construção do Tabernáculo a Moisés. 

- Há muitos anos antes, Deus já planejou um banquete para nós. (Ap 19:9) “E disse-me: Escreve: 

Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são 

as verdadeiras palavras de Deus.”. 

- O livro sagrado, a “Bíblia”, é o plano de Deus para salvação do mundo, planejado muito antes.  

 

Tudo isto, nos mostra que Deus pensa na frente.  Eu chamo de: Estar um passo a frente. 

 

Você já pensou em estar um passo a frente? Faça planejamento…  

 

Qual o obstáculo para ser um bom planejador?  

Como você vencerá os obstáculos? 

 

Até mesmo as formiguinhas pensam à frente. 

Os preguiçosos precisam refletir os caminhos delas. Isso é ser sábio. Elas não têm chefe, nem 

supervisão, nem governante, e ainda assim armazenam as suas provisões no verão, na época da 

colheita ajuntam o seu alimento. 

Provérbios 6:6-7 “Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; olha para os seus caminhos, e sê sábio”. 

 

 2) Deus sempre tem um propósito em tudo o que Ele faz, da mesma forma, aquilo que 

desejamos precisa ter um propósito. Está é a única maneira de alcançarmos nossos 

objetivos. 



- Se você quer ter um casamento abençoado, você deve se planejar e seguir os princípios de 

Deus. 

- Se você quer ter intimidade com Deus, você deve buscá-Lo diariamente e fugir do pecado e 

embaraços da vida (Hb 12:1). 

- Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa renunciar tudo e colocar Deus acima de 

qualquer coisa, até mesmo a sua família. (Mateus 19:27-30 - leia com atenção).  

 

A Bíblia diz que Daniel foi um jovem que tinha o propósito de servir a Deus, e com isso ele decidiu 

firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. (Dn 1:8)  

Se você decidiu entregar a sua vida a Jesus, você deve segui-Lo até o último dia de sua vida. 

"Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida" (Apocalipse 2:10).  

 

Conclusão: Durante esta mensagem o que Deus falou no seu coração? O que você aprendeu 

nessa parábola de Jesus que pode ser aplicado em sua vida? 

 

(Estude as células, Deus sempre te dará revelação nova). 

___________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Ageu 1:6 “Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. 

Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário 

recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada". Dízimo é a única ferramenta que pode repreender o 

devorador das suas finanças. 

______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dias 12, 13 e 14/02 – Acampa Jump 

Dia 14/02 – Culto da Família com Santa Ceia as 9 e às 19h 

Dia 22/02 – Discipulado dos 144 

Dias 26, 27 e 28/02 – Encontro de Mulheres da Equipe 1 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

- 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 


