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Para onde caminha 
a minha vida?

Lição para Células

No estudo desta semana, ainda com o impacto do Dia Global de Evangelismo e do Dia do Amigo, e considerando que 
nossas células estão recebendo centenas de visitantes, queremos trazer um ensino bíblico sobre direção de vida.  Para isso, 
vamos começar com boas perguntas do tipo “como você se imagina daqui a 30 anos?”, ou “quando você alcançar a linda 
idade de 70 ou 80 anos, como você pensa que estará a sua vida?” ou ainda “você tem um plano de futuro? Se tem, qual 
seu maior alvo”. A ideia é levantar entre os presentes a questão do futuro. É permitir ao grupo pensar um pouco se cada um 
tem um planejamento de vida ou se apenas esta deixando “a vida me levar”. Entendeu? Se precisar de ajuda, dê uma ligada 
para o seu supervisor e pegue umas boas ideias com ele.

Leitura bíblica: 
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões 
celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em 
sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom 
propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado. Efésios 1:3-6

Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com 
o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu 
Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:28,29

Estes e muitos outros textos bíblicos deixam bem claro que, assim como qualquer pai tem sonhos e planos para seus filhos, 
o Deus Eterno, desde o princípio, até antes da criação do mundo, já tinha o plano de nos criar e de nos tornar pessoas pare-
cidas ou semelhantes a Jesus, seu Filho Amado.

Devemos nos lembrar que o homem foi feito à imagem de Deus. Tal como Deus, somos seres espirituais, inteligentes, 
relacionais e morais. Mas por causa do pecado, a imagem de Deus em nós está danificada e distorcida. Jesus chegou a dizer 
para um grupo de pessoas que eles mais se pareciam com filhos do diabo, de tão afastados que estavam de Deus e de seu 
plano (Leiam João 8.42-44).

Deus enviou Jesus para nos salvar e para restaurar a plena imagem de Deus que perdemos. 
Pergunta: “Quem seria a pessoa mais semelhante a Deus que já passou por esta terra?”. A resposta é uma só: Jesus Cristo 
de Nazaré. 

Jesus, filho de Deus, que se tornou homem como nós, viveu de tal forma que definiu bem claro o modelo que devemos 
almejar reproduzir em nossa vida. E para nos tornarmos como Ele, devemos tomá-lo como nosso exemplo e modelo. 

O primeiro passo nessa direção é a nossa decisão de seguir a Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. “Você já tomou 
esta decisão? Quando?”

Pois bem, logo após a nossa conversão, o Espírito Santo já começa a trabalhar em nossa vida. Aliás, após a ascensão de Cris-
to, O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar neste processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes 
a Jesus. Este processo de transformação do crente é chamado de santificação. É importante destacarmos que:
• Crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo
• O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé.

Leitura Bíblica:
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos en-
ganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em 
justiça e em santidade provenientes da verdade. (Efésios 4:22-24)

Introdução

Desenvolvimento do Ensino
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Neste texto, o apóstolo Paulo, um homem que foi totalmente transformado por Deus, nos apresenta três atitudes radicais a 
tomarmos para nos tornarmos semelhantes a Cristo:

1. Devemos mudar nossa forma de pensar (arrependimento)
2. Devemos abandonar nossa antiga maneira de agir
3. Precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus

E para nos moldar, Deus usa três ferramentas indispensáveis em nossa nova vida: a Palavra dele, que é a Bíblia, as pessoas 
já convertidas e mais maduras na fé, nossos irmãos e irmãs em Cristo, e usa também as circunstâncias da vida.

• A Palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer (veja 2 Timóteo 3.16, 17)
• Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer (veja Atos 9.10-19)
• As circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo e o que temos 
aprendido.

Pra onde caminha a minha vida? Cada cristão verdadeiro, cada seguidor de Jesus deve ter como principal alvo tornar-se igual 
a Jesus. Ao buscar fazer isso, todas as áreas de sua vida serão mudadas gradativamente, impactando seus relacionamentos, 
seu caráter e atitudes, seu trabalho e gerando uma vida de bom testemunho e influência sobre parentes e amigos. 

Tornar-se semelhante a Cristo é um processo de crescimento para toda a vida, sendo longo e contínuo. Quanto mais nos 
dedicarmos ao estudo da Palavra de Deus, quanto mais nos relacionarmos com cristãos mais maduros e fieis, para andar-
mos juntos e nos relacionarmos em amizades profundas e, quanto mais praticarmos o que vamos aprendendo, mais rápida 
será a nossa transformação. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática; é um desenvolvimento que durará 
o resto de sua vida.

Muitos perguntam: Por que demora tanto tempo? E resposta é que: 
• Alguns aprendem mais rápido outros mais lentamente; 
• Todos também temos muito a desaprender e às vezes demoramos a tomar esta decisão.
• Todos temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós;
• Novos hábitos levam tempo para se desenvolver.

Pergunta: discuta com o grupo esta questão da velocidade de mudança. É verdade que alguns aprendem mais rápido? O 
que teríamos que obrigatoriamente desaprender? É fácil mudar?

O que não podemos é nos afobar e achar que nossa vida não esta sendo transformada. Devemos crer que Deus está 
operando em nossa vida, mesmo quando não sentimos isso. Leia Filipenses 1.6:

Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.

Deus prometeu que, se começou uma  boa obra em sua vida, de salvá-lo e fazê-lo como Jesus, Ele vai completá-la. E Ele 
é fiel para cumprir sua promessa. Portanto, coopere com Deus nesta boa obra: envolva-se pra valer com sua célula (estude 
as lições, procure relacionar-se com crentes mais maduros, seja frequente); conheça mais sobre o CCM, a escola bíblica da 
IBC, e matricule-se no Lidere 1; participe dos cultos da IBC e cresça muito na adoração, na comunhão com os irmãos e no 
conhecimento da Palavra de Deus. Mas, muito importante: acredite na sua conversão e na sua transformação. Seja paciente 
e não desanime.

 
1. O nosso Culto de Líderes será no domingo, dia 14 de junho, às 16 horas na IBC2. Convide seu líder em treinamento. Será 
nosso último encontro antes da multiplicação. 
2. Convide e mobilize sua célula para participar em peso da nossa conferência MULTIPLIQUE. Será nos dias 26, 27 e 28 de 
junho. Uma grande oportunidade para crescer como líder, crescer na visão celular e celebrar tantas bênçãos de Deus em 
nossa igreja. E no sábado, dia 27, de 8h30 às 12h00, teremos um encontro exclusivo para os lideres de célula e LT’s com o 
Pr Larry Stockstill. Imperdível!
3. Desafie e ensine sua célula a participar dos cultos de celebração da IBC. Somos uma igreja de duas asas.
4. E não se esqueça de lançar as presenças no Celula.in. É fácil, é instantâneo, é importante para nosso aperfeiçoamento. E 
muito obrigado por sua colaboração.

Conclusão

Avisos


