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GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Quais são as pessoas que não 
conhecem a Jesus e você está orando e fará 
contato? 

 Peça para alguém testemunhar sobre uma 
experiência do compartilhar o amor de Cristo. 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 FAÇA 03 LIGAÇÕES NA SEMANA 

 Membro da Célula. 

 Membro da Igreja que você esteja sentindo falta. 

 Alguém de fora da Igreja que precisa de Jesus. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

 A casa é Sua 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: EM CASA COM JESUS Lucas 24:50-53 

 

INTRODUÇÃO: Durante seu ministério na Judeia (onde 
enfrentou muita oposição e hostilidade), Jesus sempre se 
hospedava em Betânia. Sem dúvida, ele apreciava aquele 
ambiente onde recebia apoio. 

Assim como Cafarnaum era o lar de Jesus na Galiléia, 
Betânia poderia ser chamada de seu lar na Judéia. O que 
fazia esse lugar ser especial para Jesus? 

 

I. EM CASA COM MARTA E MARIA: HONRA E 
INTIMIDADE (Lucas 10:38-42) 

Através do seu serviço, Marta deu honra a Jesus.  

Muitas vezes Marta é criticada pelo excessivo trabalho, 
mas precisamos enxergar além e ver a HONRA de quem 
quer dar o SEU MELHOR para Jesus. 

Maria, por sua vez, escolheu a melhor parte: INTIMIDADE 
com o Senhor Jesus. Aos pés do Senhor, ela aprende, chora 
e adora. 

Cada uma delas com sua linguagem de amor para Jesus. 

 

II. EM CASA DE SIMÃO (O LEPROSO): A VERDADE DE 
CADA UM (João 12:1-10) 

No jantar na casa de Simão, todos se apresentam da forma 
como são: Marta está servindo, Maria adorando. 

Mas há alguém ali que tenta mostrar algo que não é 
realmente: Judas Iscariotes demonstra uma indignação por 
se gastar tanto dinheiro num perfume para Jesus. 

Nessa hora, o texto deixa claro quem Judas é: um ladrão 
que estava interessado é no dinheiro e não nas pessoas. 

 
III. EM CASA COM LÁZARO: COMPROMISSO (João 
12:11) 
Lázaro recebeu um grande milagre (ressurreição), mas 
junto recebeu uma grande responsabilidade: mostrar 
quem o tirou da morte para a vida. Por esse compromisso 
as autoridades começaram a buscar a morte de Lázaro, 
pois ele era uma testemunha viva do poder de Jesus. 

 

CONCLUSÃO (Lucas 24:50 a 53) 
Betânia era um lugar tão especial para Jesus, que foi ali o 
local que ele escolheu para subir aos céus glorificado. 

E essa é a verdade: num lugar de HONRA, INTIMIDADE, 
VERDADE E COMPROMISSO o céu, literalmente, se abre. 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

1. Você pode dizer que sua vida e sua casa são um lugar 
onde o Senhor Jesus se sente confortável? 

2. Qual dessas marcas é a que mais se identifica com você 
em seu relacionamento com Jesus (honra, intimidade, 
verdade e compromisso)? Por quê? 

3. Em qual dessas áreas você precisa de maior 
crescimento na vida espiritual? 
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