Encontros com Jesus

Pr Celso Martinez
14 a 19 de agosto
Culto do dia 30/07 noite
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.
Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet.
Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em
quantidade que
dê para distribuir para todos os membros da célula. Líder
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam.
Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer

ESTUDO

Lucas 7:36-50





Há muitos encontros de pessoas com Jesus. Todos eles trazem ensinamentos que se eternizam.
Vamos analisar um deles neste encontro. O encontro de Jesus com uma mulher pecadora.
Esta mulher foi a Jesus levada, entre outros motivos, pelo desejo de ser feliz.



Este episódio foi real com pessoas reais, e retrata o encontro de uma mulher pecadora com
Jesus.
Este episódio é diferente de outro acontecido em Betânia. Mateus 26:6-13. Aquele aconteceu em
Betânia, por ocasião da semana da Paixão.
O acontecimento descrito aqui aconteceu na Galileia e envolve uma mulher pecadora. Esta
expressão diz respeito ao fato de que era uma prostituta. Mulheres nessa condição eram
denominadas de pecadoras.
Os jantares em casa de dignitários eram abertos a expectadores.
Era muito improvável que uma mulher na condição desta, ir a um local público, e ainda mais na
casa de um fariseu.
Somente uma grande necessidade pode explicar a coragem e a atitude dessa mulher.
Este encontro ilustra, de forma bela, o que acontece quando uma pessoa vai a Jesus, com o
desejo sincero de ser por Ele abençoada.Quais os possíveis sentimentos que tomaram o coração
da mulher?


















1. Sentimento de Constrangimento.
A mulher era relativamente conhecida, razão por que foi notada e identificada como sendo uma
pecadora. Ela não era uma indigente ou desconhecida.
A casa era de Simão, um fariseu. 7:40.
Os fariseus mostravam desprezo por mulheres na situação dessa mulher.
A expectativa de Simão era de que Jesus a repudiaria. 7:39.
2. Sentimento de Arrependimento. 7:38.
O fato de ter regado os pés de Jesus com suas lágrimas, aponta para um profundo sentimento de
arrependimento.
3. Sentimento de esperança.
Certamente que ela teria ouvido acerca de Jesus e o que Ele fizera com outros, e isto a estimulou
a se aproximar de Jesus e por Ele ser abençoada. Diz o ditado que A esperança é a última que
morre. Há muitos, porém, que já morreram na esperança, e somente Jesus para despertá-la

4. Sentimento de coragem.
A sua necessidade determinou a sua coragem. Seu desejo de estar com Jesus foi tão intenso, o
que a levou a romper qualquer barreira para estar com Ele e nele tocar.
Venceu a barreira do preconceito, da opinião dos outros, do que os outros achariam, e
simplesmente foi a Jesus.
Quem tem grande necessidade está disposto a enfrentar qualquer coisa para alcançar seu fim.
Foi este o quadro na perspectiva da mulher.
O que este encontro provocou na sua vida? Como Jesus a recebeu?
1. Jesus a recebeu com amor.
Simão sabia quem era a mulher.
Jesus sabia quem era Simão. Jesus também sabia quem era aquela mulher.
Era incomum, ou mesmo raro que uma mulher tocasse em um homem, que não seu parente, e
mais ainda tocar em um rabino e profeta, como era o caso de Jesus.
Foi isso que causou perplexidade no fariseu, o fato de Jesus deixar-se tocar por uma pecadora.
A única explicação para isso é o amor com que a amou.












2. Jesus a perdoou. 7:47-48.
Jesus bem sabia que ela era pecadora. Ela não mais pecadora do que Simão. Diante de Deus
todos somos pecadores. No entanto, Jesus a perdoou dos seus muitos pecados.
Gal 3:22 Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em
Jesus Cristo fosse dada aos que crêem.




3. Jesus a salvou. 7:50.
Nem todos os que Jesus curou foram salvos, mas sim aqueles que expressaram fé verdadeira em
Cristo.
Jesus disse isso para uma mulher com uma hemorragia intensa. Lucas 8:48.
Jesus disse isso para um dos leprosos que por Ele foram curados. Lucas 17:19.
Jesus disse isso para o cego de Jericó. Lucas 18:42.






4. Jesus lhe deu paz. 7:50
Ter paz é um dos maiores anelos do coração humano, se não o maior.
Todo mundo quer ser feliz.
Na Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, o curso mais popular e bem
sucedido é o que ensina a ser mais feliz.
A aula de Psicologia Positiva atrai 1400 alunos por semestre, e 20% dos graduados de Harvard
aceitaram esse curso eletivo. Isto mostra que as pessoas em todas as partes do mundo, buscam
por algo que lhes traga sentido para a vida.






Conclusão.
1.
2.
3.
4.

Você entende que as pessoas buscam paz e felicidade?
Como você acha que elas fazem isso?
Você também busca por algo que lhe traga sentido para a vida?
Como Jesus pode fazer isso em sua vida hoje?

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da
sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade.
Instrua os membros da célula a não deixarem os visitantes isolados. Treine
novos Líderes. Distribua tarefas a todos da célula como: Levar um louvor (levar
o CD e a letra para distribuir); Levar um quebra gelo; Levar um lanche; Ser
responsável pelo caderno de oração; Levar visitantes; Orar durante a semana
pela célula; Organizar os eventos da célula (como comemoração de aniversários,
visita a orfanatos, visita a asilos, etc.) .
EVANGELISMO – Líder, incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore
antes de convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.

