
 
 

ASSUNTO DA SEMANA: A ENTREGA TOTAL 

Curitiba, 10 de outubro de 2021 

 
Objetivo do encontro: Revelar os grandes contrastes da fé que tem como cerne a entrega total de nossas vidas ao 
Senhor. 

Para o líder: Auxilie seu grupo para um compromisso maior com o Senhor, para que as entregas que precisam ser 
feitas se cumpram na vida de cada um. Que a célula, seja um ambiente saudável de compartilhamento e 

comunhão entre os irmãos, sendo Jesus o centro e direção de todas os encontros. 

10 MINUTOS  
Quebra Gelo “PERSONAGEM BÍBLICO” 
Líder, faça duplas entre os participantes de sua célula. Peça que cada um fale para o outro uma qualidade que 
observa em sua vida e, com qual personagem bíblico ele se parece. Pergunte também, como poderia usar esta 
qualidade no seu dia a dia para o crescimento do reino de Deus. Esteja atento caso algum participante não 
conheça os membros da célula ou personagens da Bíblia, evitando que aja constrangimento. Se for o caso, 
selecione dois participantes que tenham mais habilidade para fazer essas observações. 

  

 
20 MINUTOS 
1. Louvor: Maravilhosa Graça   https://www.youtube.com/watch?v=syr7J4CIMmc   
2. Leiam Salmos 37:23-29. Que promessas você percebe neste texto, aos que fazem o que é agradável ao 
Senhor? 
3. Orações de exaltação pelas bênçãos da semana. 
4. Louvor: Ressuscita-me  https://www.youtube.com/watch?v=DawYg3H7GsE  

RESUMO DA MENSAGEM – A ENTREGA TOTAL – Mc 10: 22-31  

Pr. Paschoal Piragine Junior  
INTRODUÇÃO: Continuando o estudo sobre os grandes contrastes da fé, que tem como cerne a entrega total de 
nossas vidas ao Senhor, vamos refletir nessa história do jovem rico, que andar com Jesus é muito mais do que 
emoção ou crença.  
 
4. DESEJAVA O TESOURO DO CÉU, MAS NÃO QUERIA APLICAR SEUS TESOUROS TERRESTRES (V.22): 

Aqui vemos mais um contraste, entregar tudo a Jesus parecia um investimento caro demais e o retorno 
parecia algo que demoraria muito a chegar. Se você deseja os tesouros do céu, Jesus lhe pede que faça um 

https://www.youtube.com/watch?v=syr7J4CIMmc
https://www.youtube.com/watch?v=DawYg3H7GsE


 
 

grande investimento de fé. Entregue-se ao Senhor, deixe ser o dono de sua vida, dos seus bens, do seu tempo, da 
sua inteligência. Esse é o maior investimento, pois todos os outros que fizermos, deixarão de existir, virarão 
poeira quando partirmos deste mundo e, na eternidade, teremos o capital e o lucro infinitamente multiplicados. 
Reflita sobre a importância da eternidade que o jovem rico deixou para trás e, de um testemunho sobre uma 
situação parecida que alguém deixou alguma coisa para seguir a Jesus. 
 
5. É DIFÍCIL, MAS NÃO É IMPOSSÍVEL ENTREGAR-SE (V. 23-27):  

O próximo contraste deste texto, é a dificuldade versus a possibilidade de pessoas apegadas ao mundo, 
aprenderem a entregar-se ao Senhor. Jesus nos ensina que precisamos abrir mão de viver como as multidões 
vivem, para sermos verdadeiros cristãos. Para isso acontecer, é preciso que haja um milagre em nós por meio do 
Espírito Santo em nossos corações, e assim, teremos a coragem de desapegarmos das coisas do mundo que, para 
o jovem rico era o seu dinheiro e, para outras pessoas é a falta de deixar os seus pecados no altar de Deus.  
De que maneira podemos quebrar as barreiras que nos impedem de fazer a vontade do Senhor? Cite uma 
dessas barreiras e como agir nesse caso.  
 
6. A ENTREGA NÃO É UMA EXPERIÊNCIA PARA ALGUNS, MAS PARA TODOS OS DISCÍPULOS DE JESUS (V.28-31):  
 O próximo contraste surge de um sentimento que, por vezes, vem ao nosso coração de imaginar que uma 
entrega não é para todos os discípulos, mas somente para alguns especiais escolhidos. Não é assim que o Senhor 
pensa, pois a entrega é um requisito para todos os verdadeiros discípulos de Jesus. Não é o excepcional, é o 
normal. Aí está o grande contraste. Quando entendemos este princípio e, desejamos verdadeiramente ser 
discípulo de Jesus, descobrimos que nossas entregas não são pesadas, pois elas são remuneradas pelos juros e 
dividendos da graça.  
Compartilhe com seu grupo uma experiência positiva de entrega ao Senhor que você fez, e os resultados desta 
entrega. 
 
CHECAGEM: Porque é tão difícil entregar tudo a Jesus? Precisamos até de um milagre para que isso aconteça. 
Escreva suas dificuldades para que esta entrega seja completa. Veja o quanto suas dificuldades, medos, impulsos, 
finanças, amarguras, te prendem de alguma forma e te impedem de ser livre em Jesus. Leia com cuidado cada 
item e peça ao Espirito Santo a direção e libertação de cada dificuldade.  
CONCLUSÃO: Hoje o Senhor quer nos dizer que Ele conhece o nosso coração e nos convida a colocar tudo sobre o 
altar, Ele quer aliviar o nosso fardo. 

10 MINUTOS 

Sua vida, suas ações e exemplos fazem diferença no meio em que você vive, pois o ser humano aprende por 

observação e mesmo sem perceber, você está sendo observado pelos que estão à sua volta. As crianças, os 

adolescentes e jovens, são as próximas gerações que darão continuidade ao evangelho. Quando a palavra de 

Deus fala “Deus de Abraão, Isaque e Jacó”, Deus está falando de gerações. Reúna seus filhos, sobrinhos ou 

irmãos, e façam algo que espalhe o amor de Jesus e, que os menos experientes possam ser encorajados por você 

a levar o amor de Jesus. Desafie essa pessoa a escrever com você uma mensagem que aponte o amor de Jesus. 

Compartilhe com alguém uma refeição, entregue a mensagem escrita e fale do amor de Jesus. Depois reflitam 

como foi essa experiência, e orem por aquela pessoa que foi alvo do amor de Jesus através de vocês. 

10 MINUTOS 



 
 

Oremos: Pelos pedidos individuais. Vamos orar para que possamos superar as dificuldades de fazermos entregas 
a Deus, para que sejamos livres em Jesus. Orar pela igreja de Jesus, pelas crianças e jovens, que o Evangelho seja 
fonte de alegria e inspiração de vida. 


