
 

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. É importante a participação de todos. 

Lucas 9.51-53 / 17.11-19 

No texto que lemos Jesus caminha em direção a Jerusalém, local onde seria o seu MARTÍRIO, a sua MORTE, morte 
de CRUZ, onde seria CRUCIFICADO INJUSTAMENTE, porém debaixo da obediência do pai para que Nele 
alcançássemos salvação. Lá em Lc 9.51 “E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto 
ao céu, manifestou, no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém” Lucas 9:51 

Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar 
pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem, decisivamente, ia para Jerusalém”. Lc 9:52,53 

Aqui percebemos um CONTEXTO HISTÓRICO DE ATRITO, de RUSGA, de RIVALIDADE, que já existia por diversos 
anos entre judeus e samaritanos. 

Samaria foi capital do REINO ISRAELITA NO NORTE, porém em 722 a.C. CAIU diante do IMPÉRIO ASSÍRIO, e com a 
chegada em MOMENTOS DIFERENTES de DIVERSOS COLONIZADORES, os samaritanos SOFRERAM INFLUÊNCIA em 
sua adoração, e criado uma RAÇA MISTA CASANDO-SE COM OUTROS POVOS.  

Para o judeu  aquele ATO era INADIMISSÍVEL.  

A mistura racial dos samaritanos era MENOSPREZADA pelos JUDEUS DE JERUSALÉM.  

Judeus adoravam em JERUSALÉM os samaritanos no monte GERIZIM. 

Quando lemos o texto, Lc 17.11 Jesus passou pelo MEIO, na DIVISA, entre SAMARIA e a GALILEIA, isto porque os 
samaritanos não permitiram que Jesus e seus discípulos entrassem em sua cidade, eles não eram bem-vindos por 
serem judeus.  

Portanto, Jesus e seus discípulos caminham na ZONA LIMÍTROFE entre Samaria e Galileia. No v12 relata que em 
determinado momento eles entram em um povoado, em uma aldeia. 

A FAMA DE JESUS JÁ O PRECEDIA, pois, os seus milagres já eram sabidos por todos. Lc 6.17 diz que uma 
MULTIDÃO ia até Jesus e tentava tocá-lo porque dele saia poder, já havia CURADO um LEPROSO (Lc 5.10).  

E pela atitude dos leprosos é possível perceber que essas INFORMAÇÕES JÁ HAVIAM CHEGADO A ESSA ALDEIA. 

É possível ver isso na ATITUDE DOS LEPROSOS, onde enxergavam em Jesus A ÚNICA OPORTUNIDADE de ficarem 
livres daquela enfermidade. O texto diz que eles FICARAM DISTANTES, isso, porque o leproso deveria ficar a uma 
distância de 100 PASSOS de uma pessoa sã. 

A lepra pode ser simbolicamente comparada com o PECADO, por tirar a SENSIBILDIADE da CARNE fazendo com 
que o doente se MACHUQUE sem sentir DOR, o pecado faz o mesmo, nos deixa INSENSÍVEIS ao MAL que nos 
corrói pouco a pouco, o PECADO também nos mantém a certa DISTÂNCIA de JESUS. 
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Desse ENCONTRO ESPECIAL, podemos extrair algumas verdades: 

1º ACESSIBILIDADE, DISPONIBILIDADE DE CRISTO v 11,12 

Jesus é alguém que esteve e está sempre ao alcance das pessoas, quando olhamos para os encontros com Cristo, 
aqueles MARGINALIZADOS pela sociedade encontram REFÚGIO no Senhor: 

Agora, Jesus entra nesse povoado, provavelmente JUDEU, porém próximo a SAMARIA, pois um dos leprosos era 
samaritano. JESUS CAMINHA, DISPONÍVEL para aquele que deseja ter a sua VIDA TRANSFORMADA. 

Às vezes Jesus proporciona a OPORTUNIDADE face a sua DISPONIBILIDADE, porém muitos não aproveitam. 

2º DEVEMOS SABER PARA QUEM PEDIR V13 

O texto diz que eles ficaram longe, mas gritaram! 

 NÃO SE CALARAM, não PERDERAM A OPORTUNIDADE de terem suas vidas TRANSFORMADAS PELO SENHOR 
JESUS.        E então clamam: - Jesus, Mestre, Compadece-te de nós, tem MISERICÓRDIA de nós! 

Pode ser que você esteja SOMANDO DERROTAS, porque não está SABENDO PEDIR ou para QUEM PEDIR.  

 3º DEVO CONFIAR E OBEDECER Lc 17:14 

Jesus não ignora e nem é indiferente aos leprosos, ele simplesmente ORDENA que façam o que está DESCRITO na 
LEI em Lev 14.1-3, pois o sacerdote é quem tinha AUTORIZAÇÃO para DECRETAR se um leproso estava CURADO ou 
não. 

Percebam que a palavra está no gerúndio “INDO”, EXPRESSA UMA AÇÃO QUE ESTÁ EM CURSO.  

E a cada caminhar na DIREÇÃO que JESUS lhes PROPÔS o MILAGRE ia ACONTECENDO. Eles tiveram fé. 

Sem fé o IMPOSSÍVEL É IMPOSSÍVEL. Com fé o IMPOSSÍVEL É POSSÍVEL PARA DEUS. 

Sem fé somos ESCRAVOS DO PECADO. Com fé somos SERVOS DE CRISTO. 

Sem fé é apenas o Deus INVISÍVEL. Com fé nós conseguimos VÊ-LO. 

Sem fé é o Deus que NÃO FALA. Com fé é possível OUVIR SUA VOZ. 

Sem fé é apenas o Deus que HABITA NOS CÉUS. Com fé é possível sentir a SUA PRESENÇA aqui e HABITA EM NÓS. 

NÃO ESPERE O MILAGRE ACONTECER PARA VOCÊ CRER, CREIA E O MILAGRE IRÁ ACONTECER. 

4º NÃO BASTA FALAR O QUE DEUS FEZ, SE EU NÃO VIVO PARA ESSE DEUS V15 

Jesus faz com que este leproso samaritano ANALISE ao SEU REDOR, para que ele entendesse que dez haviam sido 
COMPLETAMENTE CURADOS FISICAMENTE, mas, na verdade, APENAS UM estava INTEIRAMENTE CURADO, no 
CORPO e na ALMA.      E esse era estrangeiro. 

Esse leproso samaritano percebeu: 

- A disponibilidade de Cristo            - Entendeu para quem devia clamar             - Ele teve fé 

- Compreendeu que mais do que falar sobre o que Jesus havia feito, ele devia era se relacionar com Cristo 

Por isso foi salvo. 

Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?  Salmos 116:12 

Sugestões:     Lembre-se de que não é para o facilitador falar o tempo todo. Provoque o debate sobre os versículos 
bíblicos, pois isto serve para aprofundar o estudo. 

 

 



 

 


