
3ª. Célula de Aliança 
 

 

Jo.11:28
 Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: 

O Mestre chegou e te chama.
 29

 Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com 

ele,
 30

 pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se 

avistara com ele.
 31

 Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-

a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
 

32
 Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, 

dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.
 33

 Jesus vendo-a 

chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-

se.
 34

 E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê!
 

35
 Jesus chorou.

 36
 Então, disseram os judeus: Vede quanto o amava. 

 

Este texto fala de quando Jesus foi para ressucitar a Lázaro e gostaria de pontuar três 

pontos. 

1º O Espírito de Deus se move. 

Jesus veio de longe para estar com Maria, Marta e ressucitar Lázaro. 

Uma das caracteristicas de Jesus é que você sempre o verá se movendo, andando de 

cidade em cidade, atendendo aos nessecitados, enfermos, etc. Ele sempre estava se 

movendo. A primeira vez que você vê o nome do Espírito de Deus na bíblia Ele se 

movia ( Gênesis 1). O Espírito de Deus se move. É uma característica DELE. 

 

2º Maria e Marta enviaram mensageiros que levassem sua questão para Jesus. Esses 

mensageiros representam os intercessores, aqueles que levam suas questões até Jesus. 

Hoje as pessoas que estão aqui participando da célula de aliança têm mais de duzentos 

intercessores levando seus pedidos diante de Jesus. 
Jo.11:1

 Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
 

2
 Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo 

o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos.
 3

 Mandaram, pois, as irmãs de 

Lázaro dizer a Jesus: Senhor está enfermo aquele a quem amas.  

 

3º Jesus se importa com os nossos corações. 
Jo.11:35

 Jesus chorou. 

É interessante uma coisa: Por que Jesus chorou? Com certeza, Jesus não chorou por 

causa da morte de Lázaro. Ele já sabia antes que Lázaro havia morrido e também não 

estava sofrendo com a perda de Lázaro, pois Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar; 

então, por que Jesus chorou? Eu creio que ele chorou por causa do sofrimento de Maria 

e dos judeus que a consolavam. A bíblia diz que o espírito de Jesus se agitou quando ele 

viu Maria e os Judeus chorando. Hoje precisamos ter a convicção de que Jesus se 

importa com nossos corações, com os nossos sentimentos, com a situação que estamos 

vivendo.  

Então, sabendo que o Espírito de Deus se move, que você tem intercessores levando a 

sua causa diante de Jesus, e que Jesus se importa com a sua situação, queremos hoje 

ministrar fé em sua vida para que você creia que os milagres vão acontecer.  

 

Orientação ao ministrante: 

Pergunte às pessoas se alguém já tem algum pedido atendido, se houver permita que o 

testemunho seja contado, se ainda não, lembre a todos que ainda estamos na terceira 

semana.  



Após esse momento tenha um tempo de oração pelos pedidos, um tempo de oração 

guiados pelo Espírito Santo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                               No amor de Jesus: Pr. Gilson Nunes Leandro. 


