
 

 

 

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 

Lucas 8:26-39. 

 São abundantes os encontros de Jesus com pessoas nos mais variados tipos de 

problemas. 

 Quem se encontrou com Jesus, de alguma forma foi afetado por esse encontro. Desde 

aqueles que foram transformados, como a mulher pecadora que ungiu os pés de 

Jesus, àqueles que foram conscientizados dos seus problemas, ainda que não 

desejassem ser transformados, como o foi o caso do jovem rico que se aproximou de 

Jesus. 

 Neste texto temos o encontro de um homem endemoninhado com Jesus. 

 Possessão espiritual é a realidade de uma pessoa dominada em sua mente, por força 

do mal. É deprimente ver alguém nessas condições, e não são poucos os casos no 

Novo Testamento. 

 Fazia parte da identidade e missão do Messias, o confronto com pessoas com 

problemas espirituais, ou seja, era um elemento ou fator de identificação do Messias, o 

Salvador.  

 “O Espirito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para 

levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração 

quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, 

para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; para 

consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela 

coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em 

vez de espirito deprimido.. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do 

Senhor, para manifestação da sua glória”.  Isaias 61:1-2. 

 

 Neste encontro, o Senhor Jesus ofereceu ao homem possuído, coisas que certamente 

todos nós necessitamos, independentemente da nossa realidade espiritual. 

1. Jesus lhe deu libertação. 8:35 

 Possessão espiritual é domínio da mente por outra mente. 

 É perda da identidade que passa a ser dominada por outra. 

 É perda da vontade que passa a ser dominada por outra vontade. 
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 É corpo de um, mas espirito de outro. O espirito maligno. 

 Há  o endemoninhamento de uma pessoa, mas há também ,podemos dizer o 

endemoninhamento de uma cultura, ou seja, a realidade de uma cultura permeada 

pela ação do mal. 

 Quando olhamos para nossa realidade brasileira, podemos constatar uma forte ação 

maligna, nas formas dos homicídios, drogas, desconstrução da família, entre outros. 

 Veja o que ocorre na África, por exemplo: As crianças suspeitas de feitiçaria 

geralmente sofrem tortura para confessarem seus supostos  poderes sobrenaturais. E, 

com esses atos de violência física e psicológica, acabam “admitindo” sua condição 

anormal. É o caso de Stéphane, (12), que contou a uma antropóloga do Unicef como 

se transformava em uma barata durante a noite.  

 https://www.uol/noticias/especiais/criancas-bruxas-.htm#a-garota-que-acreditou-virar-

barata?cmpid=copiaecola 

 

 2. Jesus lhe deu sentido de vida. 8:38. 

 O sentido de vida para esse homem foi o desejo de estar com Jesus. 

 Quem é transformado em um encontro com Jesus, deseja estar perto de Jesus. 

 É o natural desejo de estar perto de quem o abençoou. É isso que faz com que 

sejamos atraídos pelo desejo de estar perto de Jesus hoje. 

 Estar na comunidade de adoradores é o sentimento natural de quem foi alcançado por 

Jesus. Não é religiosidade, mas comunhão e intimidade com Deus e com os outros. 

3.   Jesus lhe deu uma missão. 8:39. 

 O que há de mais  fantástico nesse encontro é o fato de que esse homem, outrora 

indigente, sem perspectiva, sem nenhum sentido para viver, e muitos motivos para 

querer morrer, ganhou libertação e uma missão. 

 Volta para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. 

 Quem é alcançado já está comissionado para falar de Jesus a outros, ou seja, a 

libertação traz consigo uma missão. 

 No caso desse homem, podemos dizer com muita clareza: Missão dada, missão 

cumprida. 

 Jesus mandou e ele obedeceu. 

 Discípulo é aquele que obedece. 

 Antes enclausurado, agora livre. 

 Jesus fez nele uma obra completa. O libertou. O transformou. O comissionou. 

Conclusão     Reflexão: 

1. O que mais lhe chamou a atenção no estudo do texto? 

2. Você consegue perceber traços da ação do maligno em nossa sociedade? 

3. Você já teve um encontro com Jesus? 

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.) .   

https://www.uol/noticias/especiais/criancas-bruxas-.htm#a-garota-que-acreditou-virar-barata?cmpid=copiaecola
https://www.uol/noticias/especiais/criancas-bruxas-.htm#a-garota-que-acreditou-virar-barata?cmpid=copiaecola


 

 


