
  

CÉLULA 17/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Você tem algum sonho de milagre que espera em Deus há muito tempo? Você pode compartilhar 
em poucas palavra. Exemplo: um filho nas drogas, libertação da bebida do marido, um emprego 

digno, libertação de uma área. Qual? 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: UM TOQUE DE AMOR 

Lucas 13:10-17 

 

 
Acabamos de ler um texto muito lindo, onde Jesus dentro da igreja, em um sábado, ensinava a 

Palavra, e veio uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade há dezoito anos, a qual andava 
encurvada, de modo que não conseguia endireitar o corpo. Olha que situação! 

Vendo Jesus a mulher chamou e disse: (v.12-13) “Mulher, estais livre da sua tua enfermidade. E 
pós as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus.” 
Os chefes da Sinagoga se indignaram-se porque Jesus havia curado a mulher no sábado e Jesus 

responde a eles: (v.15-16) “Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o 
seu boi, ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, 
esta filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás tinha presa?” 
Jesus chamou os doutores da lei de adversários. 

 
Temos que tomar cuidado com que está exercendo as leis. 
v.17 “E os adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas 
gloriosas que eram feitas por ele.” 
 

O que aprendemos? 
 

1) Jesus utilizou a Igreja para ensinar a Palavra.  
v. 10 “E ensinava no sábado, numa das sinagogas”. 
Precisamos saber o objetivo central da Igreja: Ensinar a palavra de Deus e cultuar ao único Deus. 

Romanos 12:1 “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos 
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional”. 
 
Atos 6:1-2 “Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos 
gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 
doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra 
de Deus e sirvamos às mesas. 



2) Na igreja onde Jesus estava, está mulher enferma do mal há 18 anos, foi até Ele. 
2 Crônicas 7:13-15 “Se eu fechar os céus, e não houver chuva; ou se ordenar aos gafanhotos que 
consumam a terra; ou se enviar a peste entre o meu povo; E se o meu povo, que se chama pelo 
meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, 
então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos 
os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar.” (este lugar é a igreja) 
  
Esta mulher teve a atitude de ir a onde Jesus estava. 
 

Por qual motivo uma enfermidade pode entra em uma pessoa?  
Um espírito mal de enfermidade. (“algo espiritual”) Efésios 6:10 leia 

 
Por qual motivo uma enfermidade pode entrar?   
Desobediência a uma autoridade espiritual (Miriam)  

Por pecado em tocar em coisas consagrada (Arca) 1 Coríntios 11:29-30 
Por mentiras (Ananias e Safira) 

Relações sexual ilícita, drogas, bebidas, comer de mais, dormir de mais, ser preguiçoso... 
 

3) Para haver o milagre da mulher, Jesus nos ensina três coisas importante quando a 
viu dentro da igreja. 
Primeira: O Chamou. (Atitude de se mover a ele)  

Segundo: Declarou que estava curada. (profetizou)  
Terceira: Tocou na mulher, no esquife, no leproso e outros... 

 
Só será possível haver milagres, se antes trabalhamos no campo da fé humana. 
(Hebreus 11:1) leia. 

 
4) Os chefes da igreja em vez de ficar alegres pelo o milagre ficaram indignados, a ponto 

de se irar contra Jesus, por haver curado a mulher no sábado. 
Se não nos alegramos com a felicidade das pessoas que estão sendo liberta, cuido pois com toda 

certeza você está precisando de cura em alguma área emocional da sua vida. (Efésios 4:26 e 29) 
leia  
 

Leia (v.15) a resposta de Jesus  
 

Estes doutores da lei foram considerados por Jesus nosso inimigos? ( v.17 ) 
 

A pergunta aqui é: 
Que lado você está?  
Que time você está jogando? 

 
Mateus 12:30 “Quem não é comigo é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha”. 
 
Lucas 9:49-50 “E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os 
demônios, e lho proibimos, porque não te segue conosco.  E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque 
quem não é contra nós é por nós.” 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 



  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

 

Mateus 6:19:21 – Devemos em primeiro lugar buscar as coisas de Deus e as demais Ele nos 
suprirá, pois conhece as nossas necessidades. 

 
Como não estamos fazendo culto presencial, faça suas ofertas, dízimos e primícias, através de 

depósito ou transferência bancária. 
Banco Bradesco 
Agência 0915 

Conta Corrente 5562-0 
Igreja Ministério Deus de Promessas 

CNPJ 10.991.233/0001-57 
 
Ou utilize o QR Code da PicPay 

 

                                 Igreja Ministério Deus De Promessas 

 

 
____________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

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

indeterminado. Porém os cultos e as células 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 

 


