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LIÇÃO 003 (FERMENTANDO A MASSA) 

 

“Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 

três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado.” (Mateus 13:33).  

 

INTRODUÇÃO: Me ajude a Salvar mais um! Shalom amados e amadas de Deus, estamos nesta série de 

estudos não só apenas para receber, não só apenas para ser ministrado, mas para impactar nossas casas, nosso 

ambiente com o desafio de SALVAR MAIS UM. 

Confesso que fico impactado com as ministrações de DEUS, Hoje vamos falar de algo tão simples que trás 

respostas tão nobres... Tantas coisas escrita na Palavra, e muitas vezes não atentamos a dimensão que isso pode 

trazer em nossas vidas. Jesus ensinou através do fermento. Para SALVAR MAIS UM, Deus deseja que você seja 

influenciador, que entre na Massa para Fermentar com a palavra do Reino. 

 

O porque Jesus compara com Fermento?  O fermento parece fraco, mas não é! Quando o fermento aparece, 

parece fraco, mas não é. Parece algo insignificante, porem  O fermento afeta a grande massa. A mulher sabe 

que ao olhar para o fermento é como areia, como nada, mas ao misturá-lo na massa, o fermento afeta a grande 

massa. Você pode ser menor, ser insignificante, porém você precisa tocar na massa com o evangelho! Me ajuda a 

Salvar mais UM! 

 

O fermento não intimida... As pessoas não vêm para Jesus porque muitas vezes são intimidadas! Hoje 

queremos converter o mundo por pressão, Não podemos salvar mais um Intimidando, coagindo, apontando os 

erros. O Reino é como o fermento, não intimida. O fermento trabalha calado. Jesus era fermento, trabalhava 

calado. O fermento nunca intimida nem fica intimidado, mas trabalha calado. Prega com atitudes, com Amor. 

 

O fermento nunca se torna massa. Jesus disse que o Reino é como o fermento, mistura-se com o mundo, mas 

não se torna mundo. Jesus muitas vezes era mal compreendido pelos religiosos, pois ele se “misturava com os 

pecadores” porém ele não cometia os atos de pecado. Devemos ser misturado na Massa, ir na casa de nossos 

amigos, porém não se tornar massa... a Massa não Influencia o Fermento, mas O fermento influência toda a 

massa! Quem tem te Influenciado? ME AJUDA A SALVAR MAIS UM 

 

Quando o fermento se envolve na massa, O fermento é ativado pelas pancadas e pela pressão. Já observou 

uma pessoa depois que mistura o fermento a Massa? As vezes Bate, passa o rolo em cima, da umas pancadas... 

Isto é para ativar! Não temos medo de pressão, perseguição, pelo contrário, aumentamos e crescemos. Quanto 

mais pancada, mais você vai Crescer! 

 

O fermento não tem valor nenhum dentro do pacote. Dentro do pacote, o fermento não tem valor nenhum. É 

por isso que este estudo é importante. ME AJUDE A SALVAR MAIS UM, è um convite a você sair do “pacote”, 

e começar a mostrar o seu real Valor! Não servimos para nada diante dentro do pacote. Mas em poucos dias 

Deus, quando cada um chegar a sua casa, vaientrar na Massa. Você é o fermento que será sacudido em todas as 

partes da sua cidade, da sua Nação e fora dela! O Brasil encontrará fermentos que saíram desta célula Deixe 

DEUS lhe sacudir. 

Deus esta te despertando para ser um impactador, implantador do Reino... Deus conta com você, pois temos 

muita massa para ser fermentada. Você foi escolhido para ser um agente de DEUS na sua rua, na sua casa, e ai 

Deus pode contar com você? Me ajuda a Salvar Mais UM? 

 

DESAFIO: “Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e 

introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado.” (Mateus 13:33).  

 

3 Medidas de Farinha, quem são as suas 3 medidas de Farinha? No mínimo 3 pessoas... Vamos iniciar 30 

dias de oração por 3 vidas, cada um de nós escolhe 3 pessoas... E Vamos orar por eles... Vamos registrar 

em um caderno de oração, No Minimo 3 pessoas que precisam de Jesus! 

 


