
  

CÉLULA 02/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Compartilhe com sua célula qual foi a maior transformação que aconteceu em sua vida depois de 
conhecer Jesus. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: DECIDA VIVER EM NOVIDADE DE VIDA 

Lucas 5:33-39 

 

Estamos no começo de mais um ano no qual temos a oportunidade de viver a palavra profética que 

será o nosso melhor ano. Para que isto aconteça, precisaremos praticar as verdades da palavra de 

Deus sobre nossas vidas. 

Números 23:19 “Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa; 

porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? ” 

 

Jesus disse que é possível viver o novo, porém precisaríamos descartar as coisas velhas. Os velhos 

hábitos, os velhos costumes, os velhos erros, as velhas mentiras e ter novas atitudes. Repetir as 

mesmas coisas é repetir os mesmos resultados. 

“Só viveremos o que nunca vivemos, quando decidimos fazer o que nunca fizemos”.  

 

Antes de Jesus contar a parábola do texto, veio alguns discípulos de João e fariseus questionar a 

respeito do jejum, no qual eles faziam e os discípulos de Jesus não. Jesus respondeu: Quando Ele 

estivesse junto não precisariam, mas haveria dias que Ele não estaria, e então teriam que jejuar.  

 

Assim, um dos passos para a vitória este ano é: cada um de nós focarmos em praticarmos orações 

e jejum. 

Mateus 17:21 “Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum”.  

 

Só viveremos algo novo se removermos o velho.  

2Co 5:17 “Se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas antigas já passaram; tudo se fez 

novo. 

 

 



O que vamos aprender com o texto 

 

1) É impossível adaptar coisas novas a uma velha vida.  

V.37 “E ninguém deita vinho novo em odres velhos; de outra sorte o vinho novo romperá os odres, 

e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão”.  

 

Precisamos olhar para as nossas atitudes e nos avaliarmos se precisam ser renovadas. 

Jesus disse que era impossível viver conquistas fazendo coisas que não funcionam. É impossível 

viver em Cristo, ser uma nova criatura, e mudar somente algumas partes da velha vida. O fim é 

trágico!  

 

O texto mostra que colocar o vinho novo em odres velhos, perde o vinho e o odre. Assim: 

- Perde trabalho. 

- Perde vinho novo. 

- Perde odre. 

 

Está não será nossa história este ano. Não vamos aceitar viver perdendo, viveremos de resultados 

positivos.  

 

2) O novo de Deus em Jesus só funciona no novo homem transformado pelo espírito.  

O cansaço de muitos cristãos se dá por causa da nova vida tentando dividir espaço com a velha 

vida. O esforço empenhado para não deixar o velho homem morrer e o novo viver, muitas vezes 

pode parecer desgastante, e outros que até mesmo chegam a fazer como Pedro, voltar para o barco 

(coisas velhas), pois não havia destruído. 

 

Lucas 5:4-6 “E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas 

redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada 

apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande 

quantidade de peixes, e rompia-se lhes a rede”.  

 

Não tem outra maneira de conquista se não decidimos praticar o ensinamento de Jesus, pois ainda 

que pode parecer o caminho mais longo, é o mais curto para ter resultados. 

 

3) Para viver o novo, precisamos romper com as coisas velhas. 

O ano 2019 já foi, o ontem já foi, foque no seu propósito, faça os seus 12 pedidos, se esforce na 

direção deles, quebre a barreira dos velhos hábitos da sua vida. 

 

Quais são os seus sonhos para este ano? 

O que você vai fazer para se tornar uma realidade? 

“Quem não viver este ano de resultados, vai viver de desculpas”.  

 

Precisamos ser transformados e renovados na nossa maneira de agir e pensar. (Romanos 12:2) 

 

Conclusão: Coisa novas precisam ser colocadas no novo. Novo ano, nova vida, novas atitudes, 

novos hábitos, novas conquistas. Creia e viva o melhor de Deus.  



Filipenses 4:8 “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que 

é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, 

e se há algum louvor, nisso pensai”. 

____________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Marcos 6:35-44 – Para que o milagre aconteça, precisamos confiar nas mãos do Senhor. 
_______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dias 24, 25 e 26/01 -  Encontro de homens da Equipe 1 

Dia 25/01 -  Rede de Jovens às 19h30 

Dia 01/02 -  Rede de Homens às 19h30 

Dia 03/02 -  Discipulado dos 144 

De 21 a 25/02 – Acampa Jump 2020 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

- 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 


