
 

 

DEIXE JESUS CONSERTAR SUAS PARTES QUEBRADAS! 
 
 

AVISOS:LÍDER, não esqueça dos avisos na célula! Convoque sua célula  
para as programações da semana! 
• CASA DE ORAÇÃO: Os turnos acontecem de Segunda a Sexta das 5h30 às 7h30, e das 11h30 às 13h30. Sábado e 

Domingo das 5h30 às 7h30. Todos os horários no Campus Centro; 
• LIMPEZA DO BELA VISTA: As células da supervisão do Paulo, da Região VERMELHA, estão responsáveis. A limpeza 

acontece após a celebração da manhã;  
• SEXTAS DE AVIVAMENTO: Todas as Sextas, às 20h, acontecem nossas Sextas de Avivamento, no Campus Bela Vista. 

Participe conosco. Deus tem algo especial preparado para você!  
• VIGÍLIA: Após a Sexta de Avivamento, às 22h, acontece nossa Vigília de Oração. A REGIÃO VERDE está responsável 

essa semana. Não fique de fora e venha com sua célula! 
• PARA SEMPRE: A próxima reunião do Ministério de Casais Para Sempre acontece sexta, dia 26 de Janeiro, às 20h no 

Campus Bela Vista. Não perca e traga visitantes! 
• FÉRTEIS: Quinta, dia 18 de Janeiro, às 20h, no Campus Bela Vista, acontece mais uma reunião do nosso ministério 

Férteis, para casais que desejam engravidar; 
• PRÉ-CONFRA: Quinta, dia 25 de Janeiro, acontece o Pré-Confra com a Bethel Music. Você pode fazer sua inscrição 

antecipadamente por R$ 25,00. Não perca. Venha e traga sua célula! 
• ALIVE-KIDS: Neste sábado, dia 13 de Janeiro, das 9h às 11h na Arena Alive, no Campus Bela Vista, acontece o Boas 

Novas, para crianças de 4 a 11 anos. Venha e traga seu filho! 
• FACE A FACE DE HOMENS CASADOS: As fichas para participar do Face a Face de Casados, que acontece de 02 a 04 

de Março já estão disponíveis. Retire a sua com o Tico após as celebrações. As inscrições para para trabalhar pode ser 
feitas através do site www.igrejaamorecuidado.net/faceaface 

 
Louvor e Adoração: Líder, prepare com antecedência os louvores para tocar na sua células.  
Indicações: Atos 2 (Gabriela Rocha), Não seremos abalados (Nívea Soares). 
 
 

Oferta Solidária: Líder lembre sua célula da Oferta Solidária e do Quilo do Amor. O nosso ALVO é de 
R$50,00 por célula. No Mês de Janeiro a oferta acontecerá no TADEL do dia 31. Leia o verso abaixo, 
fale sobre a oferta e faça um momento de recolhimento: 
 

“Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem 
na pobreza”. Provérbios 11:24 

 
ESTUDO: MÁXIMO 25 MINUTOS! DEDIQUE TEMPO DE CLAMOR E ORAÇÃO EM SUA CÉLULA! 

 
Neste domingo estudamos sobre o tema: Deixe Jesus consertar suas partes quebradas.  
 
(líder, use as perguntas abaixo para estimular o comentário dos membros. Lembre, você é um FACILITADOR.) 
PERGUNTE: Como Deus falou contigo neste Domingo? Como foi o culto para você? 
 
(Leia o texto de Lucas 13:10-17 e explique o contexto para a célula) 
 

TEXTO: “Então lhe impôs as mãos; e imediatamente ela se endireitou”  Lucas 13.13 
“Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se; e ele o refez   

moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.” Jeremias 18.4 
 
INTRODUÇÃO 
As coisas quebram, estragam o tempo todo, e para tudo tem conserto! E quando a situação é com vidas, 
pessoas?  Quando é comigo com você? Também tem conserto! 
O Dr. Jesus deseja entrar em ação consertar a vida de muita gente. 
Através desse episódio do evangelho de Jesus, narrado por Lucas, temos a história de uma mulher doente 
que foi curada, uma vida que estava quebrada e foi consertada num dia especial, e suas lições são muito 
preciosas para todos nós!  
Deus tem uma Palavra de fé, de esperança e de amor para todos nós hoje, e em especial para sua vida.  
Você veio aqui hoje para ouvir uma mensagem da parte de Deus de Boas Novas para sua vida, uma 
Palavra que pode realmente mudar a direção de sua vida para toda eternidade.  
Abra o seu coração e sua mente, creia e receba a mensagem libertadora de Jesus Cristo.  



 

 

JESUS TE AMA E DESEJA CONSERTAR SUA VIDA, E PROVA DISSO É QUE: 
 

1. JESUS SE IMPORTA COM SUAS PARTES QUEBRADAS!  
“Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: “Mulher, você está livre da sua doença”. Lucas 13.12 

 
PERGUNTE: Como Deus falou contigo neste ponto? Quais são as partes quebradas em sua vida que Deus quer 
consertar? 
 
Você tem um problema? Jesus tem a solução! 
Confie e entregue tudo em suas mãos é o que você deve fazer hoje! 
 
2. JESUS QUER QUE VOCÊ ENCONTRE O PROPÓSITO DA VIDA: 

 “Então lhe impôs as mãos; e imediatamente ela se endireitou, e passou a louvar a Deus.” Lucas 13.13 
 
Você é único, singular e especial, só está sujo, quebrado e fora do lugar, mas tudo tem jeito, tem conserto sim! 
PERGUNTE: Qual é o propósito da vida? 
 
3. JESUS É SUA DEFESA DIANTE DOS CRÍTICOS DE PLANTÃO: 
“Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: “Há seis dias em que se 

deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado”. Lucas 13.14 
 
Sempre haverá pessoas para te acusar, mas com Jesus ao lado ele sempre estará bem perto para te defender. 
PERGUNTE: Como Deus falou contigo neste ponto? Você ? 
 
4. JESUS QUER TE LIVRAR DA HIPOCRISIA RELIGIOSA: 

“O Senhor lhe respondeu: “Hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do 
estábulo e o leva dali para dar-lhe água?” Lucas 13.15 

 
O mundo condena, Jesus acolhe! 
PERGUNTE: Como Deus falou contigo neste ponto? Quais as resoluções Deus te deu neste ponto? 
 
5. JESUS QUER DEVOLVER SUA IDENTIDADE: 

“Então, esta mulher, uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por dezoito longos anos, não deveria 
no dia de sábado ser libertada daquilo que a prendia?” Lucas 13.16 

 
Você é um FILHO, uma FILHA de Deus! 
Jesus hoje deseja Te endireitar e o abraçar como filho amado! 
PERGUNTE: Como Deus falou contigo neste ponto? Quais as resoluções Deus te deu neste ponto? 
 
6.  JESUS QUER LHE DAR A VITÓRIA FINAL DIANTE DE TODOS OS INIMIGOS: 

“Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as 
maravilhas que ele estava fazendo.” Lucas 13.17 

 
Sem Jesus toda vitória é curta e passageira, vitória eterna só em Jesus e com Jesus. 
 
CONCLUSÃO: 
Jesus te ama e está aqui agora. Existe uma promessa feita por Deus: 

“Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão". Jeremias 33:26 
 
O deserto se transformará em manancial! 
Com Jesus o seu melhor virá! Entregue a Ele sua vida sem reservas hoje! 

 

APELO: Líder, faça apelo de salvação em sua célula. E invista tempo em oração pela manifestação do poder de 
Deus com curas na célula. 
CLAMOR: Invista tempo de clamor junto com a sua célula. Ore por amor para com o próximo. Ore por nossa 
igreja. 

EVANGELISMO: Ore por multiplicação e pela cadeira vazia. Lembre dos Alvos das Células para 2017, estabeleça 
os alvos específicos da sua célula e ore por eles.  
ATENÇÃO LÍDER: Faça seu relatório no amorecuidado.celula.in assim que acabar a célula! 


