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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você está satisfeito(a) com a vida que tem vivido? 2) Será que você 

não tem vontade de ter sua vida totalmente transformada? (fique à vontade para fazer o quebra-gelo que você quiser) 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Mateus 8.1-3 

 

Acabamos de ler a história de um homem que teve a sua vida transformada por Jesus. Sua vida sem Jesus era um 

resumo de dor, indiferença e solidão. Mas, depois de encontrar-se com Jesus, sua vida foi completamente 

transformada. Não se conforme em viver da maneira como você tem vivido. Há esperança para você. Aquele 

homem não se conformou em morrer como um leproso e demonstrou uma fé capaz de transformar sua vida por 

completo. Então, o que você precisa fazer para ter uma fé que transforma a vida? 

 

1. Para ter uma fé que transforma a vida demonstre grande DETERMINAÇÃO. “Um leproso, aproximando-se...” 

(Mateus 8.2). O homem demonstrou grande determinação. Ele venceu o medo, o autodesprezo, os complexos e o 

repúdio das pessoas. Ele venceu os embargos da lei e saiu do leprosário, da caverna da morte. Ele venceu a revolta, 

a dor, a mágoa, a solidão, a frustração e a desesperança. O homem aproximou-se de Jesus e levou sua causa 

perdida a ele. Ele se aproximou tanto de Jesus a ponto do Senhor poder tocá-lo. Ele não se escondeu, mas correu 

na direção de Jesus. Faça como o leproso, aproxime-se de Jesus. Não corra de Deus, corra para ele. Não fuja de 

Jesus, prostre-se aos seus pés. Jesus espera de você uma grande determinação em busca de transformação.  

 

2. Para ter uma fé que transforma a vida demonstre profunda HUMILDADE. “Um leproso, aproximando-se, 

adorou-o de joelhos...” (Mateus 8.2). O homem demonstrou profunda humildade ao se ajoelhar, prostrar-se com o 

rosto em terra e adorar o Senhor. Ele reconheceu a majestade e o poder de Jesus e o chamou de Senhor. O leproso 

queria uma transformação de vida e, através da sua humildade, reconheceu que era totalmente incapaz de resolver 

os seus próprios problemas. A sua profunda humildade levou-o a demonstrar que tinha necessidade não apenas de 

cura, mas do próprio Senhor. A fé que transformada a vida demonstra profunda humildade. Quem a possui 

reconhece quem Jesus é (o Deus Todo-Poderoso) e reconhece quem ele é (um pecador que precisa 

desesperadamente de Jesus). 

  

3. Para ter uma fé que transforma a vida demonstre genuína CONVICÇÃO. “Um leproso, aproximando-se, 

adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me!” (Mateus 8.2). O homem se aproximou de Jesus 

não com dúvidas, mas cheio de genuína convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que para 

Jesus não havia impossíveis. Ele creu e fez uma confissão de verdadeira convicção. A genuína convicção da fé vê o 

invisível, toca o intangível e torna possível o impossível. Impressionante a genuína convicção do leproso. Ele sabia 

perfeitamente que, se Jesus quisesse, Ele poderia fazer um milagre e curá-lo da sua lepra. Qual é a sua convicção de 

fé? Você realmente acredita que Jesus pode transformar a sua história de vida? Você crê, de verdade, que Jesus é o 

único que pode fazer um milagre em seu viver?  

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter fé para transformar a vida. Não perca tempo: apresente 

Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Todas as 

células deverão participar do segundo TCL deste ano, no dia 27/05, às 09h50min. 3) Não esqueçam de trazer as 

cestas básicas para o TCL. 


