Encontro com Jesus
Pr Celso Martinez
18 a 23 de setembro
Culto do dia 10/09/2017

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 7:1-10


Há uma abundância de encontros com Jesus registrados no Novo Testamento.
Pessoas com os mais variados problemas ao se encontrarem com Jesus, foram, de alguma
forma, afetados positivamente pela presença do Senhor.
 Este é o caso desse centurião cujo empregado estava enfermo.
Ele é um dos três centuriões que demonstraram fé genuína em Jesus no Novo Testamento.
Mateus 27:54; Atos 10. Mateus nos informa que ele estava paralítico e em grande sofrimento.
 Centurião era um oficial romano que comandava cem homens.
A tradição judaica dizia que uma pessoa que entrasse em casa de um gentio tornava-se
cerimonialmente impura, e certamente o centurião sabia disso, razão porque se sentia indigno
de receber Jesus em sua casa.
 O que as pessoas viram, difere do que Jesus viu no centurião.
 Na verdade, os pressupostos dos lideres dos judeus para que ele fosse atendido por Jesus,
são os mesmos que muitos utilizam e que são extremamente equivocados.
1.
Entendiam que ele merecia ser atendido. 7:4.

É digno de que lhe concedas isso. Esse é o modelo mais utilizado pelas pessoas
para entenderem que serão abençoadas por Jesus. Na verdade, nenhum de nós merece coisa
alguma, visto que todos somos pecadores. O que Ele faz por nós é por graça.
2.
Entendiam que deveria ser atendido por ter alguma influência.

É fácil perceber a influencia desse centurião, em razão de ter como intermediários
anciãos dos judeus.

O ancião era alguém com autoridade religiosa e política entre os judeus, e foram eles
que intermediaram o pedido a Jesus. Ele era alguém com poder, pois um centurião em
Jerusalém mostrava a importância dessa cidade para o Império Romano, o que dava a ele
certo destaque.

3.
Entendiam que deveria ser atendido por ser um homem nacionalista. 7:5.

O centurião era identificado como alguém que amava a nação. Embora não fosse a sua
nação, era visto e reconhecido como um nacionalista. Este aspecto lhe dava destaque e
respeito. No entanto nada disso seria capaz de persuadir Jesus a atendê-lo.

Na verdade, para as pessoas somos vistos pelo que aparentamos.

Somos medidos pelo que temos ou aparentamos ter.

Somos medidos pelo estereótipo.

Somos medidos por aquilo que achamos que merecemos.

O que Jesus viu no centurião e que lhe moveu a abençoá-lo?

1. Jesus viu sua fé. 7:9

O centurião sabia que Jesus tinha todo poder para curar com uma só palavra, mesmo
que fosse à distância.

Ele sabia da autoridade absoluta que Jesus tinha.

2. Jesus viu sua humildade.

Jesus sabia do poder e influencia de um centurião em uma região dominada pelo
Império Romano. No entanto nada disso foi posto pelo soldado. Ele se considerou indigno de
que Jesus fosse a sua casa, um sinal claro da sua humildade e de como ele se via diante do
Filho de Deus.

Com certeza que a humildade é uma das marcas mais apreciadas pelo Senhor Jesus
na vida de uma pessoa.

3. Jesus viu sua compaixão.

Embora fosse alguém de poder, o centurião mostrou ser um homem muito humano.

O criado era visto como uma coisa, um objeto. O texto diz que ele muito o estimava. É
provável que este criado já o servisse por tanto tempo, tornando-se da família. O centurião o
tratou com todo amor, e mesmo se sujeitou a Jesus por causa do seu empregado. Isso tem um
nome: compaixão.

Compaixão é a paixão que temos pelo outro que nos faz esquecer de nós mesmo.
Conclusão.
1.
Há pessoas que vão a Jesus entendendo que merecem ser abençoadas por Ele. O que
você acha disso?
2.
Jesus vê o que ninguém consegue ver. O que Jesus viu no centurião que mais lhe
tocou?
3.
Compaixão é um fato cada vez mais escasso em nossos dias. Como você vê isso?
4.
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. Distribua tarefas a todos da
célula . Todos são importantes e necessários!

