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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Como você se sente quando consegue 

resolver um problema? 2) Alguma vez você precisou da ajuda de alguém para resolver alguma situação adversa? 3) 

Como você se sente enquanto o problema não é solucionado? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – Marcos 1.29-39 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Sinagoga (v. 29) – era o lugar destinado à oração e ao estudo das Escrituras para os judeus. Toda a vida da sociedade era 

tratada na sinagoga. Jesus tinha ido até a sinagoga de Cafarnaum num sábado para ensinar (Mc 1.21). 

Sogra de Pedro (v. 30) – Marcos nos oferece muitas informações sobre a vida de Pedro. Aqui, conhecemos sua casa e 

sabemos que ele era casado. 

Tendo se posto o sol (v. 32) – o sábado estava chegando ao fim. O dia de sábado era para o descanso e para a adoração 

a Deus do judeu, de forma que nenhum esforço poderia ser feito. Só a partir daquela hora é que os enfermos poderiam 

ser carregados. 

Galileia (v. 39) – região ao norte da Palestina onde Jesus começou o seu ministério. 

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes) 

1. O que Jesus fez ao sair da sinagoga? (v. 29) 

2. Como estava a sogra de Pedro? (v. 30) 

3. O que Jesus fez à sogra de Pedro? (v. 31) 

4. O que as pessoas passaram a fazer, quando souberam da presença de Jesus naquela casa? (v. 32) 

5. Quanta gente se juntou à porta da casa de Pedro, ao cair da tarde? (v. 33) 

6. O que Jesus fazia com as pessoas necessitadas que o procuraram? (v. 34) 

7. No dia seguinte, pela manhã, o que Jesus foi fazer? (v. 35) 

8. Para onde Jesus gostaria de ir e o que ele estava disposto a fazer? (v. 38) 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. Jesus tem poder para resolver qualquer problema? Ele atende a qualquer pessoa que precisa da sua atuação ou isso é 

um privilégio de alguns? (A sua bênção está ao alcance de qualquer pessoa – basta ter fé). 

2. O que a maioria das pessoas espera receber de Jesus? O que mais Jesus pode fazer na vida daqueles que o buscam, 

além da cura e da libertação? (A maioria das pessoas só procuram Jesus na hora da aflição. Muito mais do que promover 

a cura do corpo ou a libertação, Jesus quer realizar a salvação – perdão de pecados e vida eterna). 

3. Como se explica a autoridade de Jesus em curar, expulsar demônios e pregar? Podemos ter a mesma autoridade de 

Jesus diante de situações semelhantes? (Jesus Cristo é Deus, por isso tem toda autoridade no céu e na terra. Para 

apropriar-nos desse poder, é preciso que haja uma entrega total de nossas vidas ao Senhor). 

 

Conclusão: Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. O importante é que você creia nele como seu 

Salvador pessoal e entregue a Ele toda a sua vida. Assim como Ele curou a sogra de Pedro, Ele pode curá-lo também. 

 

MISSÕES (5 minutos): Você precisa falar de Jesus para outras pessoas. Muitas pessoas já estão prontas para conhecerem 

Jesus através da sua vida. 

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

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

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Preparem-se, pois, em breve, vamos começar a multiplicação das nossas 

células. 2) Nossa reunião de avaliação das células vai acontecer na quarta-feira, dia 24/09/2014, às 20 horas. Por favor, 

não faltem e tragam os relatórios e listas de presenças de agosto e setembro. 3) Orem pelo retiro do Discipulado que vai 

acontecer nos dias de 19 a 21 de setembro. 


