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C o lo q u e  s ua  f é  e m  aç ão 

apresentação:

peça para que todos se apresentem dizendo as seguintes informações: o primeiro nome, há quanto tempo participa da 
célula e o nome de quem o convidou para vir na célula pela primeira vez.

Para valorizar o visitante e a pessoa que o convidou, fale da alegria de ver todos ali e que a célula (que ocorre toda 
semana) está em uma ocasião especial, o Dia do amigo. Uma data escolhida com o propósito de cada participante 
selecionar um amigo e convidá-lo para o encontro da semana. 

Então, se você foi convidado por alguém daqui e está nos visitando hoje, saiba que você é muito especial e amado por 
essa pessoa.

quebra gelo:

Faça as seguintes perguntas: 

1. Comente alguma situação pela qual você passou e que foi embaraçosa/vergonhosa, mas que hoje você conta e acha 
até engraçada.

2. O que você mais queria fazer no momento em que essa situação ocorreu? 

Provavelmente as respostas serão: fugir dali, me desculpar, passar despercebido, etc. Comente que a história que 
será compartilhada no estudo de hoje mostra uma mulher que talvez fosse tímida e que certamente queria passar 
despercebida. 

momento De louvor:

Escolha músicas com letras que falam de transformação ou agradecimento pelo agir de Deus. Lembre-se de 
disponibilizar alguma forma para que todos leiam a letra, seja projetando em alguma TV ou entregando um papel com as 
letras para que todos possam acompanhar e cantar: 

Sugerimos duas músicas:

• Eu te agradeço Deus – Kleber Lucas

Se for projetar na TV, digite no Youtube: Kleber Lucas – Eu te agradeço (legendado). 

• Como Zaqueu – Regis Danese 

Se for projetar na TV, digite no Youtube: Como Zaqueu – Regis Danese (legendado). 

observação: Apesar da música ‘Como Zaqueu’ ser muito “batida”, ela geralmente é conhecida pelos não crentes. Para 
esse público, essa canção não foi tão ouvida assim e alguns podem até já saber a letra. 

Sugestão: Antes de cantar a música ‘Como Zaqueu’, comente que ela se refere a uma história bíblica registrada em Lucas 
19. Ela fala de um homem baixinho que queria ver Jesus e subiu em uma árvore para acompanhar sua passagem. Vendo 
isso, Jesus o chamou para estar com ele. Esse homem, chamado Zaqueu, recebeu Jesus em sua casa e a partir daí sua 
história foi transformada. Diga para os participantes cantarem fazendo da música uma oração, convidando Jesus para 
entrar em sua casa crendo que a partir daquele momento a história da vida deles tambem poderá mudar.

testemunHo:

Entre um louvor e outro, selecione previamente alguém da célula que teve uma história de transformação após ter um 
encontro com Jesus e peça que a pessoa compartilhe seu testemunho. 

DesenvolvImento:

texto base: Lucas 5.1-11

Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. Ora, certa mulher, que havia doze anos padecia 
de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía 
sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e 
tocou-lhe o manto; porque dizia: Se tão-somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua 
hemorragia; e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele 
poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: 
Vês que a multidão te aperta, e perguntas: Quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. 
Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele, 
e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz, e fica livre desse teu mal.” 
Marcos 5:24-34
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Contexto HIstórICo: 

Naquela época, as mulheres não eram valorizada e não tinham espaço na sociedade. Podemos perceber isso na própria 
bíblia, quando no momento de contar os presentes em um reunião se dizia, por exemplo: temos 100 pessoas, fora as 
mulheres e crianças. 

Além disso, entre o povo judeu, uma pessoa que sofria de qualquer sangramento (imaginemos que a hemorragia dessa 
mulher fosse externa), era considerada imunda e ninguém podia encostar nela já que, de acordo com a lei da época, a 
impureza era contagiosa em casos como esse (Lev. 15:19).

pergunta: Obviamente o que aquela mulher desejava era ser curada. Agora pense no estado físico dessa mulher com 
uma hemorragia há 12 anos. Quais medos e receios ela teve que enfrentar para chegar até Jesus considerando que ele 
estava cercado por uma multidão? Como as pessoas reagiriam à aproximação dela?

Vamos relembrar a situação daquela mulher: “e tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo 
quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior”.

pergunta: Relate situações semelhantes que as pessoas podem viver nos dias de hoje. Alguém aqui já passou por algo 
que demorou muito tempo para se resolver, estando em uma situação de impotência ou até mesmo vendo tudo piorar 
com o passar do tempo? Permita que todos compartilhem suas experiências. 

Percebemos que o esforço humano pode, em certas situações, gerar algumas conquistas, mas outras vezes não adiantam 
de nada. será que vale a pena só irmos até Jesus depois de nos esforçarmos ao máximo?

pergunta: Qual foi a convicção dessa mulher ao fazer tanto esforço para ir até Jesus? No que ela acreditava e o que seu 
coração estava dizendo? 

A Bíblia nos ensina que para receber algo do Senhor precisamos crer. A incredulidade impede o agir de Deus em nossas 
vidas.

Mateus 21:22 diz: “E, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis.”

Hebreus 11:6 diz: “Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que 
ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.”

A mulher, depois de crer que Jesus tinha poder para curá-la, recebeu a cura. Glória a Deus! 

tenha uma certeza: Jesus tem poder para transformar qualquer situação que aos seus olhos pareça impossível. ele 
mudou a história daquela mulher e pode transformar a sua vida também. Hoje Jesus está aqui e você poderá “tocar 
nele” e ter sua vida mudada. você crê nisso?

Após ser curada, e Jesus percebendo que Dele saiu poder, ele fez a seguinte pergunta: “Quem me tocou as vestes?”

pergunta: Jesus sabia quem tinha tocado Nele? Alguns dirão que sim e outros podem dizer que não.

Vários outros textos bíblicos nos mostram a autoridade e comunhão que Jesus tinha com o Pai revelando que Ele, mesmo 
sendo homem, tinha pleno conhecimento de tudo o que ocorria em seu redor.

Lucas 5:22 diz: “Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim?”

Lucas 9:47 diz: “Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações ...”

pergunta: Se Jesus sabia quem tinha tocado Nele por que ele insistiu em perguntar?

Perceba pelo texto que a mulher demorou para se identificar e até os discípulos ficaram incomodados com a insistência 
de Jesus e olharam tudo de forma natural: “Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e perguntas: 
Quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a quem isto fizera.”

Deus deseja ver nosso passo de fé. Precisamos sair do meio da multidão para ter um verdadeiro encontro com Jesus. 
Muitas pessoas querem apenas receber uma bênção, uma oração especial. Isso é bom, mas Jesus deseja mais de nós. 
Ele deseja ter um relacionamento com cada pessoa, nos dando muito mais do que cura física ou a resposta para uma 
necessidade.

Hoje é dia de sair do meio da multidão e ter um encontro verdadeiro com Jesus! 

Aquela mulher toma coragem e se apresenta a Jesus tendo um verdadeiro encontro com Ele. Este versículo relata o que 
precisamos fazer para viver a mesma experiência. Vejamos: “Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se 
havia operado, veio e prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade.”

Então, você precisa: 

1. Crer na soberania de Deus demonstrada em seu filho Jesus. – “atemorizada e trêmula”

2. aceitar o grande amor de Deus por você.  – “cônscia do que nela se havia operado”

3. prostrar-se, reconhecendo Jesus como seu senhor e salvador. - “veio e prostrou-se diante dele”

4. se arrepender de sua história de pecado e pedir perdão. – “e declarou-lhe toda a verdade”
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Diga aos participantes: Hoje Jesus está aqui e você pode tocar Nele. Para isso você precisa sair do meio da multidão e 
em seu coração crer Nele, se arrepender dos seus pecados, reconhecer o amor Dele por você e colocar toda sua vida 
debaixo do controle de Jesus. Ao final, faremos uma oração e você terá essa oportunidade. Isto transformará sua vida!

Voltando ao texto, aquela mulher que queria apenas a cura física poderia não se apresentar e ir embora com a bênção 
que havia recebido, não podia? Mas ela decidiu avançar e se aproximar mais de Jesus. O que aconteceu com ela nos 
ensina que existem coisas que podem ser muito mais marcantes do que receber uma bênção material.

pergunta final:  No desfecho da história, Jesus disse algo àquela mulher: “Filha pode ir embora, a sua fé te ...”  Permita 
que os participantes completem essa frase, provavelmente muitos dirão “Te curou”. Mas, vamos reler o texto na versão 
revista e atualizada que traz uma maior clareza e ver o que de fato realmente ocorreu: “Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te 
salvou; vai-te em paz.”  Ou seja, foi muito além da cura. Agora ela tinha recebido salvação.

apelo

Quando decidimos tocar em Jesus, sair do meio da multidão, nos arrepender dos nossos pecados e nos entregar 
totalmente a Jesus, o que recebemos vai muito além da bênção material. Recebemos a vida eterna. Você deseja isto? 
Peça para todos ficarem de pé e façam uma oração juntos.

oração

Diga para todos repetirem com os olhos fechados e muita fé: Jesus, eu sei que o Senhor está aqui e eu quero tocar no 
Senhor. Me arrependo dos meus pecados e te peço perdão. Me curvo diante do Senhor e entrego toda a minha vida em 
suas mãos. Te convido a entrar em meu coração e mudar toda a minha vida. Em nome de Jesus, amém!

Faça uma segunda oração por aqueles que entenderam e disseram essas palavras pela primeira ou segunda vez. Peça 
gentilmente que eles se posicionem no centro da roda e que todos os outros ergam suas mãos para abençoá-los naquele 
momento. Ao final, celebre a decisão tomada pelos visitantes de começar uma vida com Cristo. Lembre-se de anotar os 
nomes e contatos de todos e lance as informações no Celula.in. 

Que o Senhor te use para que mais vidas sejam entregues ao nosso Senhor Jesus! 

avIsos

• Setembro é o mês da família na Central, confira o que preparamos para você: 

-  Não perca a nossa série de pregações voltada para a família. Será aos domingos, nos cultos das 10h e 18h, de 23 
de setembro a 14 de outubro, em todas as unidades.

- E no último final de semana do mês, de 28 a 30 setembro, acontecerá a nossa Conferência da Família com o tema 
“Amor, o elo perfeito”. Serão ministrações para crianças, adolescentes, jovens, solteiros, casais. Vai ser espetacular! 
Confira a programação no site e nas nossas redes sociais. 


