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FATOR CORNÉLIO
UMA ESTRATÉGIA DE MULTIPLICAÇÃO DE CÉLULA.


INTRODUÇÃO:

A visão celular é dinâmica, viva e está sempre exigindo dos envolvidos busca de novas
estratégias de crescimento. É normal depois de um tempo as pessoas ficarem acomodadas
numa coisa que está fazendo já a algum tempo. Depois de participar de um congresso de
células em Águas de Lindóia onde ouvimos acerca da importância de sermos o mais simples
possível para começar uma nova célula, uma implantação de nova igreja e formar um líder,
começamos a pensar sobre uma nova estratégia de crescimento. Não vamos substituir o que já
estamos fazendo com respeito à maneira de multiplicar a CÉLULA, e sim somar mais um
recurso de trabalho para ganhar vidas para Jesus.
Há alguns anos atrás recebemos em nossa Comunidade o Pastor Jamê e nos ministrou
sobre o tema Casa Digna. No momento fomos abençoados mas caiu no esquecimento. Depois
de alguns anos em nossa atualização pastoral fomos ministrados em Caraguatatuba pelo Pastor
Flori sobre o tema Casa de Maria – Casa de Oração, outra vez fomos abençoados, mas
esquecemos. Hoje na internet veremos que muitas igrejas estão praticando o que chamam de
Casa de Paz, o que vem a ser a mesma coisa. Uma dessas igrejas é a IMUCE de Ribeirão
Preto. Chamamos o Pr. Paulo Sergio para nos orientar e então vamos entrar de coração nesta
estratégia que segue com fé e esperança de ganhar muitas almas para Jesus.


O QUE É O FATOR CORNÉLIO ?
Desde o princípio o desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos, Ele disse ao
homem; “Frutificai, multiplicai e enchei a Terra” (Gênesis 1:28). Apesar de o homem ter
pecado, Deus não mudou seus planos, Ele continuou com o desejo de ter muitos filhos.
Paulo em sua primeira carta a Timóteo capítulo 2 verso 4 diz que “É desejo de Deus que
todos se salvem, e venham ao conhecimento de Deus”. É desejo de Deus ter todos salvos,
também deve ser o nosso desejo. Parece simples e claro isto na Palavra, mas infelizmente
achamos que só uns poucos vão ser salvos e ainda achamos que só aqueles que vem até as
igrejas com muita necessidade. Pedro pensava que somente os judeus tinham direito a
salvação, entrar na casa de um não judeu era para ele coisa imunda. Afinal de contas um
circunciso entrar na casa de um incircunciso e sentar-se à mesa para comer pão era uma
ofensa a sua religião. Deus mostrou para Pedro que aquilo que Ele purificou não pode ser
considerado imundo, Jesus morreu na cruz por toda humanidade, agora Pedro tinha que se
desfazer de seus velhos conceitos para ter uma revelação de Jesus e assim entrar numa casa
de um gentio (não judeu) e apresentar-lhe Jesus, O Cristo, que Pedro conhecia tão bem.
Assim na visão Cornélio, vamos entrar na casa de uma pessoa que ainda não tem
Jesus, e levar para eles o que Pedro levou para Cornélio, a Palavra da Salvação.
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Então Fator Cornélio é uma ação simples porém poderosa para ganhar vidas para
Jesus e abrir futuras casas para uma CÉLULA.



COMO FUNCIONA?

É o crente batizado aceitar o chamado de Jesus para esta comissão
1º PASSO
(Lucas 10:2,3) – “E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas
os obreiros são poucos; rogai, pois, ao Senhor da seara que envie
obreiros para a sua seara. Ide; eis que vos mando como cordeiros
ao meio de lobos”. Esta ordem de Jesus não é para alguns poucos, mas para todos que amam o
evangelho de Cristo, amam perdidos e quer ver o desejo de Deus, que é ter uma família de muitos
filhos se concretizando. Não precisa ser um super crente e nem profundo conhecedor da Bíblia, o
resto o Espírito Santo capacitará. Também não precisa estar no trilho de treinamento e nem ter
passado pelo encontro com Deus, basta que tenha convicção de sua salvação e queira testemunhar
a sua fé.

Aquele que aceitou o chamado de Jesus para ir, vai ter um parceiro
2º PASSO
para juntos irem à casa de uma pessoa que abriu as portas para
receber a Palavra por sete semanas. Vamos chamar estes parceiros
de Dupla de Ceifeiros. De preferência duplas de uma mesma
CÉLULA ou da mesma Rede, para facilitar a supervisão do líder de Rede. O líder de CÉLULA
ou supervisor se encarregará de formar duplas de pessoas, colocando sempre um mais experiente
com um mais novo na fé e do mesmo sexo, a não ser que sejam casados.

Organização é muito importante. As CÉLULAS com suas Duplas de
3º PASSO
CEIFEIROS, organizadas devem cadastrar as mesmas no centro de
Consolidação e passarem pelo treinamento no dia designado pelo
Líder de rede, que vai ser esta cartilha contendo todos os passos e as
Mensagens a serem pregadas nas casas.
Será providenciado também sete chaves com os temas das reuniões onde a cada semana o
anfitrião recebe uma chave com o tema pregado. Isto facilitará a memorização e incentivará o
anfitrião a manter o trabalho.

4º PASSO

Unção do Envio, Jesus disse a comissão: “Ide, Eu vos envio ... – E,
Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta
Casa. E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a
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Vossa paz; e, se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa,
comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa
em casa... E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegada a vós o reino de Deus”
(Lucas 10:3-9)
Ao organizarem as duplas vamos fazer uma reunião profética onde todos os pastores
ungirão os enviados, orando a Deus para que eles possam frutificar e multiplicar e como aconteceu
em Lucas dez, uma unção de cura, sinais e maravilhas nas casas para onde foram enviados.


COMO ENCONTRAR A CASA DA PAZ?

Jesus disse “Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. Se ali
houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz” (Lucas 10:6)
A melhor maneira de abrir uma casa da paz é perguntando para as pessoas que são seus
parentes, amigos ou vizinhos se eles querem ser hospedes como filho da paz durante sete semanas,
explicando para eles que neste tempo vamos orar e trazer uma Palavra de Deus para aquela casa.
Antes porém de começar as sete semanas deverá ser feito uma visita na casa e compartilhar a
importância de convidar parentes e amigos, podendo fazer isto com a sua ajuda.
Também podemos descobrir casas de pessoas que estão passando por problemas e mostrar
o interesse de começar nesta casa as sete reuniões de oração.


QUANTAS CASAS DA PAZ OS CEIFEIROS PODE TER?
Quantas puderem, conforme a disponibilidade de tempo de cada ceifeiro. Caso um irmão
possa e seu companheiro não, nada impede de começar uma nova casa com outro irmão.



COMO COMEÇAR?
O primeiro contato é uma visita onde os ceifeiros vão explicar para o anfitrião da
importância de sua casa abrir as portas para ser uma casa da paz, usando a instrução desta
cartilha onde diz o primeiro contato com o filho da paz.



O QUE ACONTECERÁ DEPOIS QUE ACABAREM AS SETE REUNIÕES?
1. Reunião de colheita e unção das sete chaves. A dupla de ceifeiros que está
trabalhando nas casas da Paz convidará a todos para participarem de uma reunião
especial onde chamaremos à frente todas as casas da paz para receberem uma
oração especial.
2. Desafio para o encontro com Deus como continuação do processo. Com data
marcada para o encontro, os ceifeiros juntamente com os líderes de CÉLULA,
trabalharão para levarem as pessoas que fizerem uma decisão a irem ao encontro
com Deus.
3. Um grande batismo. Após o encontro celebraremos um grande Batismo na igreja.
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4. As casas da paz, tornando definitivamente uma CÉLULA. As Casas da paz poderão
se tornar uma CÉLULA, e os ceifeiros, que já estiverem no trilho de Treinamento
serão os novos líderes.


A REUNIÃO DE TREINAMENTO DO CEIFEIRO.

Uma semana antes da primeira visita do ceifeiro na casa da paz, ele passará por um
treinamento estudando todos os itens desta cartilha. E tirando todas as dúvidas, antes de começar a
casa da paz.


PRIMEIRO CONTATO COM O FILHO DA PAZ

O primeiro contato é muito importante para alavancar o trabalho na casa da pessoa que
abriu a porta para tornar-se uma Casa da paz. A dupla de ceifeiros deverá estar bem informada da
visão do trabalho e com segurança de tudo que vai fazer. Com certeza a pessoa que abriu a sua
casa está interessada em algum benefício, esperando que Deus faça alguma coisa boa pela sua
família. Nós temos total segurança e confiança de que Deus está interessado em abençoar uma
vida que se dispões a abri a sua casa para o evangelho. Temos esta segurança pela Palavra de
Deus, que quando Jesus comissionou os setenta ele disse: “E ficai na mesma casa, comendo e
bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa...
E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus... E voltaram
os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.”
Podemos ver o resultado do trabalho nas casas de Paz, cremos que o mesmo vai acontecer hoje.
Então tenha fé e faça o trabalho com confiança e amor que os resultados com certeza virão e
faremos uma grande colheita.


COMO FAZER O PRIMEIRO CONTATO?
1. Levar uma palavra de esperança para o anfitrião.

“Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de
vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!” Mateus 7:11
“tu lhes dás, e eles o recolhem, abres a tu mão, e saciam-se de coisas boas.” Salmos 104:28.
O ceifeiro deve dizer para o anfitrião que Deus quer fazer coisas boas para ele e a
Bíblia deixa claro esta verdade. Que nestas sete semanas eles vão Estudar a Palavra e orar a Deus
para descobrir os maravilhosos tesouros que Deus tem para eles.
“Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o
Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome.” Isaias 45:3.
2. Explicar que você é um enviado de Deus para casa Dele.
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“E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que
anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas.” Romanos 10:15
O Ceifeiro pode dizer com toda determinação e fé que ele está ali para fazer a Obra de
Deus, que a Bíblia diz: quem recebe um enviado de Jesus e como recebesse o próprio Jesus. Ele
disse em Mateus 10:40 – “Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe a mim, recebe
aquele que me enviou.”
3. Que é um grande privilégio e honra a atitude que ele teve de abrir a sua casa para
Jesus.
“E, quando entrardes nalguma casa, saudai-a; E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa
paz; mas se não for digna, torne para vós a vossa paz.” (Mateus 10:12,13)
Explique para o anfitrião que a casa dele foi considerada digna de receber o título de “Casa
da Paz”. E com certeza isto trará grandes bênçãos para ele.
4. Explicar para eles que a cada semana eles vão trazer uma mensagem que serão
como chaves que abrirão o baú de Tesouros de Deus para vida Dele.
A cada mensagem que vai estar nesta cartilha, você mostrará para o anfitrião da casa da
paz, que ele recebeu uma chave para abrir este Tesouro
5. A importância dele convidar os seus vizinhos e parentes.
O Ceifeiro vai explicar neste primeiro contato com a casa da paz, que é muito importante
ele convidar seus amigos e parentes. Porque no Reino de Deus é melhor dar do que receber e
quanto mais nós repartimos as coisas boas que estamos recebendo mais Deus tem para nos dar.
Você pode também junto com ele ir convidar as pessoas.

USE O EXEMPLO DE CORNELIO EM ATOS 10


Deus escolheu a casa de Cornélio. Deus também escolheu a sua casa.

“Havia em Cesaréia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como
Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus; dava muitas esmolas ao povo
e orava continuamente a Deus” (Atos 10:1,2).
 Deus pediu para ele chamar Pedro. Hoje eu estou aqui na sua casa porque você quer ser
abençoado.
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“Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como
Pedro”. (Atos 10:5).
 Deus pediu para Pedro ir na casa de Cornélio. Eu estou aqui em obediência a Deus.
“Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: “Simão, três homens
estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os
enviei”. (Atos 10:19,20)


Cornélio queria saber o que Pedro tinha para ele lhe dizer. Estou aqui para lhe dizer que
Deus tem bênçãos para você.

Os homens responderam: “Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e
temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse à sua
casa, para que ele ouça o que você tem para dizer”. (Atos 10:22)
 Cornélio estava esperando Pedro com sua casa cheia de parentes e amigos. Você também
convidará parentes e amigos para receber a benção de Deus.
“No outro dia chegam a Cesaréia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos
que tinha convidado”. (Atos 10:24).


Depois que Pedro falou a palavra de Deus a casa de Cornélio, eles receberam a Palavra de
Deus e foram tremendamente abençoados.

“Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo
fosse derramado até sobre os gentios,” (Atos 10:45,46)
Isto também vai acontecer na casa de cada anfitrião que abriu a porta para ser uma casa da
paz. E nós os já crentes em Jesus ficaremos admirados e contentes com a obra de Deus.
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JESUS CRISTO O SENHOR DA PAZ – CHAVE DA PAZ
(JOÃO 14:27)
1º

INTRODUÇÃO:
Definição de Paz: tranquilidade, sossego, concórdia, falta de hostilidade, descanso, ausência de
conflito.
O profeta Isaias anunciou o nascimento de Jesus Cristo e dentre os vários nomes que Jesus seria
chamado está o de Príncipe da Paz . (Is 9:6-7) No seu nascimento, anjos apareceram aos pastores
que estavam no campo cuidando dos seus rebanhos e cantavam: “Glória a Deus nas maiores
alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele ama” (Lc 2:14)
Após a sua morte, os discípulos de Jesus estavam todos reunidos, Jesus se colocou no meio deles,
e lhes cumprimentou dizendo: Paz seja convosco !!!

1 – EXISTEM OUTROS TIPOS DE PAZ.
Quando Jesus diz “a minha paz vos dou” sugere que existem outros tipos de paz, e como
Ele mesmo disse “não a dou como o mundo a dá” ele está mostrando que o mundo também
oferece outros tipos de paz, por exemplo: paz que o dinheiro proporciona; paz que as drogas e
bebidas oferecem; paz que uma carreira profissional proporciona; paz que uma boa formação
acadêmica proporciona; paz que o entretenimento, festas, diversões e prazeres oferecem; paz que a
religiosidade oferece.
Todos esses tipos de paz que o mundo oferece, estão condicionados a alguma coisa que
acontece fora da pessoa: ter algo, estar em algum lugar, em uma situação de conforto e prazer,
participar de um eventos, fazendo alguma coisa que lhe dá a sensação de sucesso, de realização,
mas quando isso termina, ou por qualquer motivo esse algo se perde ou acaba, a paz vai embora, a
paz acaba, fica um sentimento de vazio, de frustração, de tristeza e de perda .
A paz que o mundo oferece é passageira, não pode sustentar-se em si mesma, está sempre
dependente de algo que acontece fora da pessoa.
Você tem paz ?

2 – A PAZ VERDADEIRA QUE SÓ JESUS CRISTO PODE DAR.
A paz que Jesus dá não está condicionada a algo que acontece fora da pessoa, mas na
presença de Jesus enchendo o coração da pessoa e a ação do Espirito Santo produzindo a paz
interior, independente do que está acontecendo fora da pessoa, se é algo bom ou ruim, se é
prazeroso ou não, se está tendo sucesso ou fracasso, se tem saúde ou não. Essa é uma paz
duradora, essa é a paz verdadeira que Jesus nos dá.
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Em Mt 11:28-30 Jesus convida a vir a Ele, todos os cansados, oprimidos, sobrecarregados
por um fardo pesado que estão carregando, que Ele lhes dará alivio, Ele lhes ajudará a carregar o
fardo, Ele nos promete ensinar como caminhar, Ele vai junto conosco e então vamos encontrar
descanso para nossas almas. Essa é paz verdadeira que Jesus nos dá.
Você tem experimentado essa paz que Jesus Cristo dá ?
Hoje você pode experimentar essa paz !!!
Essa paz está disponível a você hoje !!!

3 – UMA ESCOLHA A SE FAZER: A PAZ QUE O MUNDO DÁ OU A PAZ
QUE JESUS CRISTO DÁ ? Rm 8:5-6
Nós escolhemos a forma como vamos viver, se queremos viver satisfazendo as nossas
vontades e prazeres, fazendo somente aquilo que nos agrada, focando somente no aqui e agora, se
contentando com aquilo que é passageiro, com uma paz que depende do que acontece fora, que é
resultado de situações e circunstâncias, essa é a paz que o mundo dá.
Mas se queremos experimentar a Paz que Jesus Cristo dá, precisamos escolher aceitar o
convite que Ele mesmo fez, de irmos até Ele, aprendermos com Ele, deixar que Ele mude nossa
vida, nossa forma de pensar, de agir, que Ele mude os nossos valores, nosso comportamento então
Ele nos ajuda a carregar o fardo, e a sua presença em nós vai produzir a Paz verdadeira e duradora,
que independe de circunstâncias e situações.
O resultado de uma vida com Jesus é Vida e Paz.

CONCLUSÃO: Qual é a sua escolha ?
A paz que o mundo dá ou a Paz que Jesus Cristo dá ?
Jesus o Príncipe da Paz está aqui !!!
Ele está fazendo o convite a você !!!
Vinde a mim !!!
Essa Paz está disponível a você hoje !!!
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JESUS EM CANÁ DA GALILÉIA – CHAVE DO MILAGRE
(JOÃO 2:1-11)
2º

INTRODUÇÃO: O casamento é a festa que mexe com as emoções de muita gente, tudo tem
que estar perfeito, na igreja: o ministro religioso, os padrinhos, os músicos, os enfeites, o
cerimonial, ... No salão de festas: o serviço buffet, os garçons , o cardápio e as bebidas de acordo
com o combinado. Tudo tem que estar impecável, de acordo como manda o figurino, nada pode
dar errado.
Tudo estava indo muito bem, mas no meio da festa, lá nos bastidores um burburinho, um clima de
tensão se instala entre os pais do noivo e dos serviçais, o vinho acabou. Imagine o humor do pai,
dos serviçais, tentando administrar a situação.
Talvez no seu casamento tudo começou muito bem, mas de repente o vinho acabou.
O que fazer ?
Como resolver a situação ?
Conte seu problema para Jesus.

1 – JESUS ERA UM DOS CONVIDADOS DAQUELA FESTA – CONVIDE
JESUS PARA SEU CASAMENTO, PARA FAZER PARTE DA SUA
FAMÍLIA.
Maria, a mãe de Jesus, devia ser amiga da família, pois de alguma forma ela ficou sabendo que o
vinho acabara, então ela chamou Jesus e contou a Ele o problema, o vinho acabou. Vs 3
Havia uma expectativa no ar, todos os envolvidos na solução do problema estavam olhando para
Jesus, eles creram que Jesus podia fazer algo para resolver o problema.
O que será que Ele vai fazer ?
Como Ele vai resolver o problema ?
Qual a sua expectativa do que Jesus vai fazer ?
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2 – FAÇA TUDO O QUE JESUS MANDAR. Vs 5
Maria disse aos serviçais, façam tudo o que Ele mandar, quando entregamos nossos problemas a
Jesus, abre-se a oportunidade de experimentarmos o milagre na nossa vida, o que precisamos fazer
então é obedecer a suas instruções com fé, acreditando que o milagre vai acontecer.
As instruções de Jesus estão escritas na Bíblia, a palavra de Deus, nela encontramos instruções
para cada área de nossas vidas.

3 – A OBEDIÊNCIA HABILITA O MILAGRE. Vs 6-9
Os serviçais obedeceram às instruções de Jesus, encheram as talhas de água e foram levar ao
Mestre Sala (encarregado da festa), que ao experimentar o vinho, não sabendo que aquele vinho
era fruto de um milagre feito por Jesus, pois no caminho a água foi transformada em vinho, no
caminho o milagre aconteceu.
Obedeça as instruções de Jesus com fé, e você, no meio da sua caminhada vai experimentar o
milagre na sua vida, no seu casamento, na sua família. Jesus tem poder para transformar água em
vinho, jesus tem poder para fazer milagres.

4 – O VINHO NOVO É MELHOR. Vs 10
O mestre sala (encarregado da festa) ao provar o vinho novo, aquele que foi resultado do milagre
que Jesus fez, constatou que esse vinho era melhor do que o anterior que havia acabado.
Jesus quer transformar água em vinho na sua vida, ele quer fazer um milagre na sua vida, no seu
casamento, na sua família e com certeza o resultado será muito melhor de tudo aquilo que você
tem experimentado até agora.

CONCLUSÃO:
O que acabou na sua vida ?
Qual o problema que você tem enfrentado ?
Qual o milagre que você precisa ? Na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento ?
Entregue tudo nas mãos de Jesus, obedeça Suas instruções, deixa Jesus fazer um milagre na sua
vida.
Hoje é dia de milagre !!!
Jesus faz milagre !!!
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JESUS NA CASA DE MATEUS – CHAVE DA MISERICÓRDIA
(MATEUS 9:9-13)
3º

1 – MATEUS ERA DESPREZADO PELOS JUDEUS POR SER UM COBRADOR DE
IMPOSTOS. Vs. 9
Mateus era um publicano (nome dado aos cobradores de impostos do império romano),
embora fossem judeus, eles se enriqueciam a custa do povo, pois extorquiam o povo cobrando
impostos a mais e com isso enriqueciam ilicitamente. Por isso eram detestados, desprezados pelo
povo, considerados traidores da nação, essa era uma profissão odiada pelos judeus. Jesus passando
pela coletoria viu Mateus, o amou e o escolheu para ser seu discípulo.
Essa escolha de Jesus, colocou sua credibilidade em cheque, para a sociedade judaica
daquela época Mateus jamais poderia ser escolhido para ser um discípulo de Jesus, Mateus era um
ladrão, alguém impuro segundo as leis dos lideres religiosos (fariseus), alguém indigno e
desqualificado para ser discípulo de alguém.
Você já foi desprezado por alguém ?
Você já foi discriminado por alguém ?
Já fez algo ruim que fez com que as pessoas te excluíssem ?
Jesus não te despreza, não te discrimina, não te exclui.
Hoje Jesus está passando por aqui e te convida a segui-lo.

2 – MATEUS FAZ UMA FESTA DE DESPEDIDA PARA SEUS AMIGOS E COLEGAS
DE TRABALHO. Vs 10-13
Mateus faz uma festa em sua casa, convida Jesus e seus discípulos, como também
convidou seus colegas de trabalho (os publicanos) e seus amigos para sentarem a mesa e comer
com eles.
Os fariseus, líderes religiosos da época, ao verem Jesus comendo com os publicanos e
pecadores, começam a discutir com os discípulos de Jesus, criticando Jesus por comer com
publicanos e pecadores.
Jesus responde aos fariseus que Ele não veio para chamar aqueles que se consideram
justos, se consideram perfeitos, que se acham melhores dos que os outros, que não reconhecem a
sua situação de pecador, mas Ele veio para salvar e libertar os pecadores, aqueles que reconhecem
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que precisam de misericórdia, que sabem que estão perdidos, aqueles que querem uma mudança,
uma transformação de vida, aqueles que querem viver uma nova vida.
Jesus se importa com os pecadores, por isso assentou-se a mesa para comer com eles,
Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. Jesus queria dar aqueles homens uma nova vida,
perdoá-los, salvá-los, libertá-los, curá-los e transformá-los. Jesus não despreza ninguém,
independente do passado da pessoa, independente do que ela tenha feito, Ele é um Deus
misericordioso e amoroso que nos perdoa os nossos pecados e nos dá uma oportunidade de viver
uma nova vida.
Hoje Jesus aceitou o seu convite e entrou na sua casa !!
Jesus te ama !!!
Jesus quer te dar uma nova vida !!!

3 – JESUS CHAMA MATEUS PARA SEGUI-LO, PARA SER SEU DISCÍPULO. Vs 9
Ser discípulo é ir atrás de alguém, significa andar, avançar, caminhar, aprender, imitar, se
tornar parecido com seu mestre, no caso, ter as mesmas atitudes de Jesus Cristo, ser parecido com
Ele.
Ser discípulo significa romper com um passado de pecados, abandonar tudo e começar
uma nova vida com Jesus, submetendo-se com fé e obediência à tão grande salvação que Ele te
oferece hoje.
Ser discípulo significa unir-se a Jesus numa caminhada diária de comunhão de vida e de
destino, é modelar-se segundo o exemplo de Jesus. Não apenas aderir a um ensinamento moral e
espiritual, mas ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, uma experiência de
salvação e transformação que o Espirito Santo realiza no nosso coração, algo que acontece de
dentro para fora.
Hoje Jesus está passando por aqui e te convida a segui-lo.

CONCLUSÂO:
Não importa o que você tenha feito até aqui, hoje a palavra de Jesus para você é “Segueme !!”
As pessoas podem te desprezar, te discriminar, dizer que você não é digno, mas Jesus te
ama, se importa com você, Ele quer ter relacionamento com você, ter comunhão com você.
Você pode sentir culpa de coisas do passado, pode até não se perdoar, se achar indigno,
mas Jesus te perdoa, liberta, quer curá-lo, salvá-lo e te dar uma nova vida.
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O que você precisa é se arrepender-se dos seus pecados, pedir perdão a Jesus, decidir
abandonar a vida antiga e entregar sua vida a Jesus !!!
Hoje, Jesus te convida para ser discípulo, para segui-lo !!!
Jesus tem uma nova vida para você !!!
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JESUS EM GADARA – CHAVE DA LIBERTAÇÃO
(MARCOS 5:1-19)
4º

INTRODUÇÃO: Esse texto narra o encontro de Jesus com homem que tinha uma vida terrível,
era escravizado por espíritos malignos, um homem que era desprezado por todos, visto era uma
ameaça para a sociedade, mas Jesus o amou. Jesus fez uma travessia arriscada do mar da Galiléia
durante a noite, enfrentou uma tempestade só para encontrar com aquele homem.

1 – UMA VIDA TERRÍVEL, UM HOMEM ESCRAVIZADO POR
ESPÍRITOS MALIGNOS. Vs 1-5.
Esse homem era possuído por vários demônios (espíritos malignos) que o levava a ter uma
vida terrível, morava no cemitério da cidade, era violento, atacava as pessoas, ninguém conseguia
dominá-lo, não dormia, andava nu de dia e noite gritando e se cortando andando entre o cemitério
e colinas perto daquela cidade.
Esse homem representa todos aqueles que estão escravizados por vícios, atitudes hostis,
pessoas que são violentas, pessoa que ferem a si mesmas e ferem a outros que convivem com elas,
pessoas que não conseguem dormir, que estão sempre atormentadas, que não tem paz.
O que é que está te escravizando ?
O que está tirando a sua paz ?

2 – UM ENCONTRO COM JESUS CRISTO, O FILHO DE DEUS. vs. 6-13
Vemos nesse texto que o homem possuído pelos demônios, ao ver Jesus se aproximando
corre em Sua direção e se prostra diante Dele, até os demônios que estão possuindo aquele
homem, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, reconhecem a autoridade e poder de Jesus.
Aquele homem que ninguém conseguia dominá-lo agora está prostrado aos pés de Jesus,
aqueles demônios que atormentava aquele homem e através dele atormentavam toda aquela
cidade, agora estão tremendo de medo, sendo dominados por Jesus Cristo.
Havia uma grande quantidade de demônios possuindo aquele homem por isso o estado tão
amedrontador daquele pobre homem, mas Jesus Cristo dá uma ordem para que eles saiam daquele
pobre homem, então eles saem e entram nos porcos que estão ali perto pastando e esses porcos se
precipitam no mar e morrem. Jo 10:10
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Aquele pobre homem foi liberto.
Hoje é dia de libertação.

3 – UMA NOVA VIDA DAQUELES QUE SÃO LIBERTOS POR JESUS
CRISTO. Vs 13-15
O povo da cidade e os donos dos porcos vieram ver o que tinha acontecido e encontraram o
homem que antes havia sido possuído por grande quantidade demônios agora estava assentado,
estava em paz, não era mais um homem violento, agora ele estava calmo, tranquilo; ele estava
vestido, sua nudez, sua vergonhas foram cobertas; e em perfeito juízo, foi-se a ansiedade, a
aflição, o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio mental, já não andava mais no cemitério, não
causava mais terror em ninguém, não se feria mais e não feria mais ninguém.
Jesus o restitui a sua casa, para sua família e lhe disse para que ele contasse a sua família e
as pessoas o que Jesus fizera por ele, como Jesus o libertou e como Jesus teve misericórdia dele.
Aquela casa se tornou uma Casa de Paz.
Era um novo homem, Jesus Cristo o libertou e lhe deu uma nova vida.
Voce quer ser livre ?
Você quer ser liberto ?
Voce quer uma nova vida ?

CONCLUSÃO:
Tenha um encontro com Jesus.
O que tem te escravizado ? O que tem feito você sofrer ?
sofrer ?
Jesus tem poder e autoridade para te libertar.
Jesus quer te dar uma nova vida.
Jesus quer transformar a sua casa numa Casa de Paz.
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O que tem feito sua família

JESUS NA CASA DE JAIRO – CHAVE DA RESSURREIÇÃO
(MARCOS 5:21-43)
5º

INTRODUÇÃO: Jesus havia chegado de Gadara, onde tinha expulsado uma legião de demônios
e foi procurado por Jairo o príncipe da sinagoga.
1 – UM PAI DESESPERADO, COM A FILHA DOENTE A BEIRA DA MORTE. Vs 22-24
Jairo era chefe da Sinagoga (local de culto dos judeus), ele tinha uma filha que estava
doente à beira da morte. Ao ouvir falar de Jesus, ele creu que se Jesus tocasse na sua filha ela
sararia, e no meio do desespero, ele se aproxima de Jesus, adora e implora a Jesus para que fosse a
sua casa.
Jesus segue com ele, a caminhada é lenta e angustiante para aquele pai, pois a multidão os
apertava e os atrasava. A multidão sempre foi um empecilho para aqueles que queriam ter um
encontro com Jesus Cristo, ela representa os obstáculos que surgem no caminho, tudo aquilo que
tenta impedir que Jesus entre na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração.
2 – UMA MULHER SOFREDORA SURGE NO CAMINHO. Vs. 25-34.
Essa mulher sofria de hemorragia há doze anos, gastara tudo que tinha com os médicos,
mas sua situação só piorou. Assim como Jairo ela ouviu falar de Jesus, e pondo em prática a sua fé
decidiu ir até Jesus e tocá-lo, pois ela dizia em seu coração: Se tão somente eu tocá-lo, tocar nas
suas vestes, ficarei curada.
Aquela mulher enfrentou a multidão, venceu os obstáculos e tocou nas vestes de Jesus com
fé e ela foi curada instantaneamente. Jesus, percebendo que Dele saiu poder então perguntou:
Quem me tocou ? (vs. 30)
A mulher se apresenta, prostra diante de Jesus e conta o que ela fez, e então ela ouve uma
palavra maravilhosa: Filha, a tua fé te salvou, vai fica curada desse mal.
Jesus faz milagres !!!
Hoje pode ser o dia do seu milagre !!!
3 – UMA NOTICIA DESESPERADORA – QUANDO A MORTE CHEGA A CASA. Vs.
35- 43
A noticia que o pai não queria ouvir chega através de pessoas da sua casa falando da morte
da sua filha, o desespero, a angustia, a tristeza e a dor da perda invadem o coração daquele
homem.
Naquele momento, Jesus lhe dá uma palavra de animo: Não tenha medo, creia somente !!!
Ele toma alguns dos seus discípulos e vai em direção a casa de Jairo, Jesus entra na casa de Jairo.
A casa está em grande desespero, pessoas chorando, um grande alvoroço, uma grande agitação.
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Jesus faz com que todos saiam, toma consigo o pai e a mãe da menina, e três de seus
discípulos, vai aonde a menina está, toma-a pela mão, lhe diz: Menina, eu te ordeno, levanta-te !!!
E a menina levanta imediatamente e começou a andar. O MILAGRE DA RESSURREIÇÃO
ACONTECEU.
O que está morrendo na sua casa ?
O que morreu na sua vida ?
Você Filho da Paz está abrindo sua casa para Jesus, Ele está aqui e quer manifestar o
milagre da ressurreição.

CONCLUSÃO:
O que aconteceu no caminho para a casa de Jairo?
O que aconteceu na casa de Jairo?
Você Filho da Paz deve ter a mesma postura que Jairo e aquela mulher tiveram, ter a
mesma atitude de fé que eles tiveram.
QUANDO JESUS ENTRA NUMA CASA:
1 - Acontecem curas físicas e ressureição espiritual - Salvação, você sai da morte para a
vida. Ef 2:1-2; Jo 5:25.
2 - Acontecem milagres, livramento, restituição.
Lembre-se Jairo foi a Jesus e numa atitude de adoração, ele clamou a Jesus para que fosse a
sua casa e tocasse na sua filha, ele enfrentou os obstáculos, ele não deu ouvido a multidão, as
pessoas que falavam negativamente e recebeu o seu milagre. Ele viu o milagre acontecer na sua
casa.
Jesus está aqui, siga o exemplo de Jairo. Experimente o seu milagre !!!
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JESUS NA CASA DE SIMÃO - CHAVE DA ADORAÇÃO
(LUCAS 7:36-50)
6º

1 – É IMPORTANTE CONVIDAR JESUS PARA SUA CASA, MAS TAMBÉM É
IMPORTANTE A FORMA COMO VOCE O RECEBE, COMO O TRATA. VS. 36, 38
Jesus esteve em muitas casas, ele não fazia acepção de pessoas, mas a forma como você o
recebe, como você o trata, determina o que você pode receber Dele, como será também o
nível de experiência que você poderá ter com Ele. Aqui vemos duas pessoas com duas
atitudes diferentes: Simão o fariseu e a mulher pecadora.
Simão o fariseu, convidou Jesus com a motivação errada, queria apenas investiga-lo, por
curiosidade, por Jesus ser um mestre muito popular, para fazer uma média, pensando
apenas nos seus próprios interesses.
A mulher pecadora, embora tinha suas necessidades, ela teve uma atitude diferente, ela foi
á Jesus com amor e fé, ela foi a Jesus numa atitude de adoração, ela derramou seu coração
diante de Jesus, ela entendia que era pecadora, reconhecia sua situação de vergonha e
fracasso, mas via em Jesus a solução para sua vida, a presença Dele trazia esperança ao seu
coração.
2 – JESUS VÊ MAIS QUE A APARENCIA EXTERIOR, ELE VÊ O CORAÇÃO, ELE VÊ
O INTERIOR, ELE RECONHECE UM CORAÇÃO QUE ADORA COM SINCERIDADE.
VS 39-46.
Simão o fariseu, estava fazendo julgamentos errôneos de Jesus em seu coração,
questionando sua divindade, não o tratou com honra, com respeito, com dignidade, não deu a
Jesus tratamento digno da Sua pessoa.
A mulher pecadora, reconheceu a divindade de Jesus, ela veio numa atitude de adoração e
respeito, ela sentou-se aos pés de Jesus, lavou seus pés com as suas lágrimas, beijou os seus pés e
derramou sobre eles o perfume que trouxera.
Embora a casa fosse de Simão, Jesus reconheceu que quem teve uma atitude de bom
anfitrião não foi Simão mas foi aquela mulher pecadora, pois ela o tratou com honra, respeito, com
amor com dignidade e teve uma atitude de adoração reconhecendo a divindade de Dele.
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3 – A ADORAÇÃO VERDADEIRA É A EXPRESSÃO DE UM CORAÇÃO GRATO QUE
RECEBEU O PERDÃO DE JESUS E EXPERIMENTOU O SEU AMOR.
Simão, embora fosse o anfitrião, não tratou Jesus com a dignidade que Jesus deveria ser
tratado por ser seu hóspede, ele não cria na divindade de Jesus e ao ver aquela mulher pecadora,
ao ver a atitude dela para com Jesus, ele a desprezou em seu coração, porque se achava melhor do
que ela, achava que ela era pecadora e ele não, ele se achava mais digno do que ela e que ele não
precisava de Jesus... Pincipalmente em seu coração desprezou Jesus, considerando que um profeta
não aceitaria a aproximação de uma mulher como aquela.
Jesus então chama Simão, conta-lhe uma parábola, que ensina que a quem muito se perdoa,
muito ama, e mostra a atitude daquela mulher para com Ele, muito diferente da atitude de Simão.
Aquela mulher pecadora reconheceu a divindade de Jesus, reconheceu a sua situação de
pecadora, reconheceu que ela precisava do perdão Dele, então ela se entregou a Jesus sem reserva,
com tudo que ela era e tinha, recebeu o perdão de Jesus, experimentou o grande amor Dele por ela
e foi para casa em paz e salva.

CONCLUSÃO:
Qual dos dois personagens do texto representa você ? Simão ou a mulher pecadora ?
Você deseja correr para os pés de Jesus e adorá-lo?
Hoje você pode se entregar a ele completamente.
Você deseja receber o perdão de Jesus ?
Todos os pecados daquela mulher foram perdoados, ela foi para casa em paz e salva.
Ela aprendeu a usar a chave da adoração.
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JESUS NA CASA DE ZAQUEU - CHAVE DA SALVAÇÃO
(LUCAS 19:1-10)
7º

1 – UM BREVE RELATO SOBRE A VIDA DE ZAQUEU. Vs 1-4
Zaqueu era um homem público, chefe dos cobradores de impostos, um homem rico, era de
pequena estatura. Os cobradores de impostos eram considerados pelos seus conterrâneos,
como traidores e ladrões pois cobravam impostos a mais e ficavam com a diferença.
Embora tivesse tudo isso, havia necessidades na sua alma que não podiam serem satisfeitas
por nada disso. Um dia ouviu falar que Jesus passaria por Jericó (cidade onde morava), e
por causa da sua pequena estatura ele resolveu subir numa árvore para ver quem era Jesus,
ele queria conhecer Jesus.
Você quer conhecer Jesus ?
O que você faria para conhecer Jesus ?
2 – UMA SURPRESA FELIZ.
Jesus ao passar onde Zaqueu estava, percebeu o desejo do coração de Zaqueu e se
convidou a pousar em sua casa. vs 5
Aquele foi um dia alegre e glorioso. vs 6
Você já parou para pensar em Jesus se convidando para se hospedar na sua casa ?
Você ficaria feliz se Jesus dissesse para você que quer morar na sua casa ? Mas ainda ... na
sua vida, no seu coração ?
Quando Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração há salvação.
3 – ALGUNS OBSTÁCULOS PARA TERMOS ESSA EXPERIÊNCIA COM JESUS
(EXPERIÊNCIA DE SALVAÇÃO).
A multidão representa os obstáculos que tentam nos impedir de ter um encontro com
Jesus. (Zaqueu era de pequena estatura, mas ele resolveu isso subindo numa arvore). vs. 4
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A multidão também representa as críticas e zombarias das pessoas que conhecemos,
exemplo: parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, patrão ... Pessoas que querem
abafar e zombar da nossa fé. vs 7
Outro obstáculo é quando acharmos que porque somos pecadores, Jesus não se importa
conosco, não tem mais jeito para nós, estamos perdidos para sempre. Lembre-se Zaqueu
cobrava impostos a mais e ficava com o dinheiro excedente (roubo). vs 7; 10
Um outro obstáculo, que ao contrário do anterior, é o espírito religioso, que é quando
achamos que somos bonzinhos, que não temos pecados, que não fazemos nada errado, que
somos melhores que os outros e que por isso não precisamos de salvação. Vs. 7 Rm 3:23;
Rm 6:23
Quais são os obstáculos que te impede de ter essa experiência de salvação ?
4 - SINAIS QUE EVIDENCIAM A SALVAÇÃO (ENCONTRO COM JESUS).
Arrependimento - Mudança de atitude para com o pecado, Zaqueu mudou de atitude,
mudou de vida, Zaqueu que roubava das pessoas decide restituir quatros vezes mais. Vs 8
Fé em Jesus Cristo – A expressão este homem também é filho de Abraão, significa que
Jesus reconheceu que Zaqueu creu nele como Senhor e Salvador da sua vida, Abraão foi
um homem de fé. Ef. 2:8-10
Transformação de vida – Zaqueu que antes roubava as pessoas, era avarento e
ganancioso, deixou de roubar e passou a ser uma pessoa honesta, generosa. vs. 8. Quando
Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração acontece uma transformação,
assim como aconteceu na vida de Zaqueu. O coração de Zaqueu foi mudado, sua vida foi
transformada, isso são os frutos do verdadeiro arrependimento, frutos da experiência
genuína de salvação..
CONCLUSÃO
HOJE VEIO SALVAÇÃO A ESTA CASA... vs. 9
O que preciso fazer para ser salvo ?
1 – Arrependimento - Reconhecer que sou pecador e querer mudar de vida. Rm 3:23; Rm 6:23
2 – Fé - Crer que Jesus morreu na cruz para me salvar. Jo 3:16
3 – Jesus está se convidando para entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração. Ap 3:20
4 – Aceitar o convite é uma escolha que você tem que fazer. Jo 1:12
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