
 

   

 

 

 

Dia 16 de Julho de 2022 

 
Líder: Essa é para você!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
“Jesus, o amado Médico, conhece sua alma nas adversidades. Por que precisaria o paciente analisar os 

medicamentos, ou avaliar os sintomas? Isso é trabalho do Médico, não meu. Meu trabalho é confiar, e o 

dEle é prescrever. Se Ele escrever sua receita com letras ilegíveis que não entendo, não me inquietarei, 

mas confiarei em Sua infalível habilidade de esclarecer tudo no resultado, por mais misterioso que seja o 

andamento.” 

(C. H. Spurgeon) 

 

“Conheço-lhe o sofrimento.” (Êxodo 3:7) 

 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

One School - Curso de Férias: No dia 23/07 (sábado), das 14h às 18h, acontecerá o Curso de Férias 

com o módulo SEXUALIDADE. Será ministrado pelo professor e pastor Filipe Barros de Vitória/ES. 

informações no link: https://bit.ly/3uAP156 

 

Semana do Avivamento 2022 – Dias 25 a 30 de julho teremos a semana do avivamento, mais 

informações no @sdabrasil 

 

Quebrando o Iceberg! Você tem um valor 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Material: Papel e caneta. 
 
Cada pessoa deverá tentar se desenhar (sem olhar no espelho ou foto).  
Provavelmente o desenho será bem diferente do que realmente é, pois muitas vezes temos uma visão 
equivocada da nossa aparência. 
 
Objetivo: Ver como as pessoas têm percepções diferentes do que realmente são, mas Deus não nos vê da 
mesma forma (baseado em I SM 16:7). 

 
Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Me leva onde eu possa ouvir Tua voz | Filhos do Homem 

 

Digno de tudo | Fhop music 

 

Poderoso Deus | David Quinlan  

 

 

  

https://www.bibliaonline.com.br/ara/ex/3/7
https://bit.ly/3uAP156
https://instagram.com/sdabrasil
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/16/7
https://www.youtube.com/watch?v=3P6hoJIyans
https://www.youtube.com/watch?v=d_zt_dO8vTE
https://www.youtube.com/watch?v=93L6UVnu_oE


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aos pés de Jesus I Pr. Pedro Walbach | Lucas 7:36-50 (ARA) 
 
Existe um lugar que pode transformar a terra, não porque as pessoas que chegam nele são especiais, mas 

porque nele encontramos cura, transformação, restauração, esse lugar se chama “aos pés de Jesus” e nEle 

o avivamento começa. Baseado na palavra de Deus que está no livro de Lucas, vejamos alguns motivos 

pelos quais devemos amar e desejar profundamente estar nesse lugar: 

 

1) Aos pés de Jesus os cansados e sobrecarregados são bem-vindos (v.36-38): Nessa passagem 
vemos que Simão, um professor da lei, convidou Jesus para um banquete em sua casa, porém, em 
determinado momento, uma mulher de má fama adentra a casa e derrama nos pés de Jesus um perfume 
caríssimo, como forma de adoração. Naquela época, as mulheres não tinham a liberdade de falar com um 
homem em público, muito menos entrar em um banquete, na casa de um professor da lei. Contudo, quando 
ela vê Jesus, encontra descanso e aceitação (Mt 11:28).  
Assim também Jesus nos recebe quando temos um coração contrito e arrependido (Sl 51:17), aos Seus pés 
podemos derramar as nossas lágrimas, a nossa dor e o nosso cansaço e ansiedade (I Pe 5:7). 
 
Em quais momentos você tem mais facilidade de se derramar aos pés de Jesus? Compartilhe 
 
2) Aos pés de Jesus é o lugar onde devemos derramar a verdadeira adoração (v. 39-46): Existia uma 
tradição em que sempre que um forasteiro chegava em uma casa, o anfitrião o cumprimentava com o ósculo 
santo e lhe lavava os pés, mas Simão não havia feito o básico. Ele era um professor da lei, um homem 
religioso, mas seu coração estava endurecido distante de Jesus, pois não reconhecia o pecado da falsa 
religiosidade e da frieza espiritual. Já a mulher, ao ver Jesus, entrega o que tinha de mais precioso, indo 
além das tradições.  
  
Como podemos ser bons anfitriões de Jesus?  
 
3) Aos pés de Jesus encontramos o amor (v. 47-50): A adoração verdadeira da mulher, surge do perdão 
que ela recebeu. Simão não entendia quem era diante de Jesus, pois achava que não tinha pecados e que 
não era necessário arrependimento, ao contrário da mulher que se humilhou aos pés de Jesus, entendendo 
a sua posição diante dEle. 
Todos estamos em busca de amor, foi Deus quem colocou em nosso coração esse desejo, mas muitas 
vezes buscamos nos lugares errados. Para termos um coração aos pés de Jesus, precisamos entregar a 
Ele o amor do nosso coração e reconhecer que somos pecadores dependentes do Senhor. 
 
- Líder, faça um momento de oração de arrependimento com as pessoas de sua célula, buscando 
estar aos pés de Jesus e se reconhecer diante Dele (Hb 4:16). 
 

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Jesus, queremos estar aos Teus pés, nos ensina a entregar tudo que somos e tudo que temos a Ti, seja a 

dor, o cansaço, as dúvidas, as nossas lágrimas, tudo mesmo. Queremos te entregar a adoração com 

sinceridade e inteireza de coração, por isso nos ajuda, porque muitas vezes somos mais parecidos com 

Simão, que não reconhecia quem era diante de Ti, do que aquela mulher. Nos dá um coração quebrantado 

e contrito e que cada um de nós reconheçamos que somos pecadores e que precisamos do Teu perdão e 

da Tua graça, e que nesse perdão encontraremos o verdadeiro amor. Assim oramos, amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/ara/lc/7/36-50
https://www.bibliaonline.com.br/ara/lc/7/36-38
https://www.bibliaonline.com.br/ara/mt/11/28
https://www.bibliaonline.com.br/ara/sl/51/17
https://www.bibliaonline.com.br/ara/1pe/5/7
https://www.bibliaonline.com.br/ara/lc/7/39-46
https://www.bibliaonline.com.br/ara/lc/7/47-50
https://www.bibliaonline.com.br/ara/hb/4/16

