
ASSUNTO DA SEMANA: A ENTREGA TOTAL 
Curitiba, 03 de outubro de 2021 

 

Objetivo do encontro: Refletir que assim como o personagem da história, Jesus nos ama e espera que 

estejamos dispostos a deixar para traz nossos tesouros para seguir a ele. 

 

Para o líder: Que tesouros você precisa deixar para que os planos do Senhor se cumpram no teu ministério de 

liderança? Como está para você o processo de multiplicação da célula? O que te impede é a falta de outros 

líderes? Ou a dificuldade de deixar as pessoas? Os líderes estão no grupo. Você só precisa treiná-los! 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO: A ENTREGA!  

Compartilhem momentos engraçados da vida em que tiveram de entregar algo para alguém que vocês não 

queriam. Pode ser um brinquedo na infância ou um segredo que quando criança não soube guardar. E vejam 

pelas histórias que, para uns a entrega pode ser muito fácil, até voluntária. Para outros, porém...as risadas 

dirão! 

20 MINUTOS 

1. Tudo Entregarei - https://youtu.be/3NYTSxCRjSw 

2. Leiam Marcos 10: 17-31 e opinem sobre como poderia ser os registros da história do moço rico se ele tivesse 

seguido o conselho de Jesus. E a tua história? Como poderia ser? 

4. Orações de exaltação pelas bênçãos da semana. 

3. Eu Me Rendo.  https://youtu.be/_SzVzMh7qfM 

RESUMO DA MENSAGEM – A ENTREGA TOTAL – Mc 10: 17-21  

Pr. Paschoal Piragine Junior 

 

INTRODUÇÃO  

O registro da história desse jovem nas escrituras, nos mostra que andar com Jesus é muito mais do que 

emoção ou crença. Andar com Jesus é estar disposto a fazer uma entrega total de sua vida ao Senhor, e deixar 

que Ele se torne o seu maior tesouro. Talvez por isso, essa história ainda é tão marcante, pois revela os grandes 

contrastes da fé diretamente ligados a entrega total de nossa vida ao Senhor. Os contrastes são: 

  



1. DE JOELHOS, MAS SEM ENTREGA (v.17). Para o judeu, se ajoelhar diante de alguém era um símbolo de 

devoção de um adorador. Esse jovem teve a coragem de enfrentar a crítica de pessoas do seu tempo se 

ajoelhando diante de Jesus, mas teve medo de se render sem qualquer reserva ao Senhor. Infelizmente 

esse contraste marca os lugares de devoção ainda hoje, pois muitos não têm dificuldade em se ajoelhar 

diante do Senhor, mas quando Jesus lhes pede para entregarem o que controla sua vida, saem sem se 

comprometer com o Senhor. Deus não precisa dos nossos tesouros, mas nós precisamos que Ele seja o 

primeiro na nossa vida. 

Compartilhe com o grupo como foi a tua experiência de entrega ao Senhor daquilo que dirigia a tua 

vida. 

 

2. SEGUIDOR DOS PRECEITOS DA RELIGIÃO, MAS SEM ENTREGA (v18-20).  Ser seguidor de uma fé, 

não faz de ninguém um seguidor de Jesus. Para ser discípulo é preciso entregar-se a Ele como Senhor da 

nossa vida. É fazer dele o nosso maior tesouro. O triste dessa história é que o jovem encontrou o que saciar 

sua fome e sede espiritual, mas perdeu por não ter coragem de dar o passo de fé chamado entrega.  

Por que muitas vezes é mais fácil seguir preceitos religiosos do que viver uma rendição verdadeira 

ao Senhor? 

 

3. AMADO DE CRISTO, MAS SEM ENTREGA (v. 21). Jesus amou aquele jovem, mas não pôde fazer nada 

porque não houve entrega total. Sem entrega, não se alcança a benção de ter Jesus como Senhor e 

salvador. Muitas vezes, precisamos tirar algumas coisas que estão ocupando o nosso coração, para então 

deixar outras coisas entrarem e ocuparem o lugar que lhes é devido. Às vezes são pecados arraigados, ou 

pessoas que te são preciosas. Mergulhe fundo nesse amor, entregando tudo que possa impedir o agir dele 

em você. 

De que maneiras o Senhor tem mostrado o Seu amor para você? Como é viver o amor de Jesus com 

a entrega total dos teus tesouros? 

 

Conclusão: A entrega de nossa vida ao Senhor não pode ser apenas por palavras ou liturgias. Ela precisa ser 

total. 

 

Checagem: a) Quais são os teus tesouros que te impedem de viver a plenitude dos planos de Deus para a tua 

vida? b) O que te falta para decidir entrega-los ao Senhor? O que o Espírito Santo está mostrando para você e, o 

que está impedindo o agir de Deus na tua vida? 

 

15 MINUTOS  

O que Jesus tem colocado no teu coração para fazer pelo Reino de Deus? Para o que Ele tem te chamado? Que 

tal começar esta semana? Você pode deixar uma mensagem de esperança na mesa de seu colega de trabalho; 

no quarto de uma pessoa da sua família; uma mensagem do amor de Jesus para um pedinte no semáforo ou um 

frentista no posto de combustível. Dê o primeiro passo e veja o que Deus vai fazer através de você! Não se 

intimide! 

10 MINUTOS 

Vamos orar pelos que têm dificuldades de fazer entregas dos seus tesouros ao Senhor. Listem os pedidos de 

oração dos participantes da célula e, cada um esteja comprometido a orar por uma ou mais pessoas durante a 



semana. E se for possível, como célula, cuidem das pessoas que estão carentes, para que a oração seja 

também uma forma prática de mostrar o amor e cuidado de Jesus. Vamos orar também pela Conferência de 

pastores que vai acontecer em Portugal, e que haja um despertar nos líderes ali presentes. Que possam buscar 

confiantemente o avivamento espiritual para aquela nação. 

 


