
 
 
 

CÉLULA 46/2020 
 

 

QUEBRA GELO 
 

Estamos chegando ao final de mais um ano, e como estão suas forças? 
______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: FORÇAS PARA CONTINUAR 

Atos 23.11 

 
Existem momentos na nossa vida em que você olha pra si mesmo e diz: Pai eu não aguento 
mais… Em que você precisa de força para continuar… Já passou por isso? 

Uma situação que você pensa que já está no seu limite, que você não aguenta mais. É nesses 
momentos que você descobre uma força não é sua, mas é à força de Deus! 
Em muitas situações nós caminhamos com a nossa própria força, porém a força do homem é 

limitada… E então chega um momento que esta força acaba, mas se você tem a força de Deus 
você busca e encontra a fonte inesgotável de renovo. 

 
Esta na hora de recarregar sua força! 
Na caminhada da vida sempre é preciso parar um pouco para se fortalecer e então continuar até 
o destino.  
 

Paulo estava vivendo um momento deste jeito. A perseguição contra seu ministério se tornou tão 
forte que ele foi preso e desta vez parecia que seria o fim. Já tinha enfrentado o sinédrio e sabia o 

que queriam fazer com ele. Neste momento estava sozinho em uma cela fria e escura de uma 
fortaleza. Talvez aquela fosse sua última noite de vida.  

Aos olhos humanos Paulo estava refém entre os interesses políticos dos romanos e judeus. Mas 
na verdade Paulo sabia que sua vida não estava nas mãos dos homens e sim nas mãos de Deus. 
Estava preparado para morrer com Cristo se fosse preciso (Filipenses 1.21). Neste momento em 

que Paulo pensava ser o fim, Jesus lhe apareceu novamente para fortalecê-lo. 
 

Certamente você já tenha passado por dias assim. São momentos em que não sabemos se 
teremos forças para continuar. O coração precisa de esperança para viver. 

 
Está precisando de força pra continuar? 
Vamos refletir nas palavras deste versículo e ver como Jesus nos fortalece quando mais 

precisamos: 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/1/21


1 - Jesus está ao seu lado: “na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele” v.11a 
No meio da noite, quando estava sozinho na escuridão úmida do calabouço, Paulo sente uma 

presença diferente com ele. O Senhor Jesus, a quem conheceu no caminho de Damasco, 
apareceu novamente para ele ali, quando mais precisava de um companheiro. 

Interessante que Jesus não ficou à sua frente ou acima dele, preferindo estar ao seu lado. Com 
este gesto, Jesus estava mostrando para Paulo que estava junto com ele, ombro a ombro. 

Isso é próprio da pessoa de Jesus Cristo que deixou os céus para se tornar humano e morrer 
pelos pecadores (Filipenses 2.6-8). 
 

Jesus está contigo o tempo todo, mas quando você mais precisa aí que Ele se coloca do seu lado 
para que “quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando, pelos rios, eles não te 
submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti” (Isaías 
43.2). 
 

Nas horas difíceis ele está mais perto ainda pra te ajudar.  
Você acha que está sozinho? Jesus está ao seu lado neste momento! 

 
2 - Jesus fala com você: “e disse: Coragem!” v.11b 
Paulo reconheceu aquela voz firme e suave. Talvez sentisse algo como o calor do hálito do Senhor 
falando ao seu ouvido: CORAGEM! 
Que som maravilhoso! A voz de Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas (Mateus 28.18) 

neste momento estava lhe dando uma ordem para ter coragem. O coração de Paulo deve ter se 
enchido naquele instante. Como um balão de ar que estufa com o sopro, sua alma se recompôs 

com “alegria do senhor é a nossa força” (Neemias 8.10). Aquela palavra de Jesus foi a força que 
Paulo precisava. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar sua vida. 

 
Deus com Sua Palavra criou todas as coisas (Hebreus 11.3). Por isso o que precisamos para ter 
forças é de ouvir a voz do Senhor. 

 
Você já ouviu a voz do Senhor em seu coração?  

Ore e peça ao Espírito Santo para falar com você! 
 
3 - Jesus te garante continuar: “assim importa que também o faças em Roma” v.11c 
Paulo estava em Jerusalém e tinha acabado de dar o testemunho de sua conversão, por isso foi 
preso (Atos 22). Jesus deu uma garantia para Paulo de que aquela não seria sua última noite de 

vida. Ele continuaria pregando. Da mesma maneira que Jesus o ajudou quando começou seu 
ministério, seria até o fim. O Senhor Jesus apontou para Paulo o seu destino que seria dar 

testemunho do evangelho em Roma. Talvez nunca pensasse que chegaria tão longe, pois Paulo 
foi preso mais de uma vez, sofreu um naufrágio, entre outras coisas, mas promessa de Jesus se 
cumpriu.  

“Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o 
procuravam, pregando o reino de Deus, e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, 
ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo” (Atos 28.30,31). 
 

Jesus tem um plano de paz para você (Jeremias 29.11) e se você viver o propósito Dele em sua 
vida Ele te garante a vitória. Assim como mostrou para Paulo o que queria dele, também pode 
revelar a você onde quer que alcance pela fé. E pode te levar muito além do que você imagina 

porque Ele “é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, 
conforme o seu poder que opera em nós” (Efésios 3.20). 

 
Você Já sabe o propósito de Deus para sua vida? Vivendo o propósito de Deus, Jesus te 

garante a vitória! Jesus te ajuda continuar! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/2/6-8


Conclusão: em Jesus está a Força para Continuar 
Quando você achar que a caminhada está difícil e estiver desanimado lembre-se que Jesus está 

ao seu lado. Ele fala ao seu coração te dando força e te garante a vitória mostrando o propósito 
que tem para sua vida.  

 
Não desanime! Jesus está contigo e te dará força para continuar! 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 
 
 

Marcos 8:34-37 – Uma alma vale mais que o mundo inteiro. 
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____________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

- Dia 12/12 – Congresso de Intercessão às 16h  

- Dia 13/12 – Culto da Família com Santa Ceia as 9 e às 19h 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
- 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 


