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Momento da visão celular: Comente com a sua célula que um dos valores fundamentais de uma Célula é a 
participação de todos. Por isso, deixe bem claro o que você espera de cada um: que todos orem antes encontro, 
que tragam convidados, que venham com uma atitude participativa, com comentários e perguntas, e que ajudem no 
planejamento e organização da célula (telefonemas para visitantes, lanche, cuidado uns dos outros, oferecimento de 
uma nova casa anfitriã, etc). Orem pela célula, pelo líder em treinamento e pela futura multiplicação. 

QUEBRA-GELO:

1. Vocês já ouviu falar da nova série de pregações na Central sobre O Cristão Ateu? Você esteve presente nos cul-
tos de lançamento nestes ultimo Domingo? (líder, que tal levar e mostrar o livro do Craig Groeschel? Ainda temos 
alguns na livraria)
2. Como você definiria um ateu? E um cristão? E como definiria um cristão ateu? 

INTRODUÇÃO:

Nas igrejas, sempre se fala de cristãos e não cristãos, mas nunca ninguém comenta sobre quem está no meio-termo. A 
maioria dos homens e mulheres parece se encaixar nesse grupo intermediário dos que creem em Deus, mas vive como 
se ele não estivesse por perto, não se importasse ou não tivesse importância. 

Cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas que vive como se ele não existisse. Eles  estão por toda parte. A princípio, 
como você se considera: cristão, ateu ou cristão ateu?

Segundo o IBGE (2010) são 8% sem religião, com 2% dentre eles afirmando que são ateus. Uma revista fez uma 
pesquisa que revelou que 95,5% do Brasil crê em Deus. Até a Casa da Moeda parece que se converteu,  pois na nos-
sa moeda está escrito “Deus seja louvado”.

O apóstolo Paulo já se preocupava com este tema porque ele escreveu que muitos na igreja “...afirmam que conhe-
cem a Deus, mas por seus atos o negam” (Tito 1.16). O comportamento não é coerente com crença que proferem.

Perguntas: 

1. Você crê em Deus? Pode dizer que o conhece de verdade?
2. Você crê em Deus e no poder da oração?
3. Quem aqui acredita em Deus mas não crê na igreja dele?

Somos o maior país católico do mundo, o maior país espírita kardecista do mundo, e o terceiro maior país cristão 
evangélico do mundo. Mas Deus não está interessado em números das religiões. Deus não criou a religião. Ele abriu-nos 
as portas para um relacionamento pessoal sem barreiras através de seu Filho Jesus, que deu a sua vida para nos salvar e 
transformar a nossa vida. Mas muitos, dizendo-se cristãos, não tem esse relacionamento pessoal com Deus. Esta é uma 
das razões por que, mesmo com uma maioria que crê em Deus, ainda somos um país tão violento, injusto e corrupto. 
Um país com 95% que crê em Deus, mas que celebra o maior carnaval do mundo, tem algo muito errado nisso tudo.

Nesta série, que esperamos seja desenvolvida num ambiente de muita sinceridade, vamos aprender a conhecer a Deus 
e a andar com Ele em maior intimidade. Para isso, temos que considerar algumas verdades muito sérias:

Primeira: Muitos dizem que creem em Deus, mas vivem como se não cressem. 

Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento”. Este é o 
primeiro e maior mandamento. (Mateus 22.37-38)

A maioria diz que ama a Deus, mas é a Bíblia que define o que significa amar a Deus:

Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz: “Eu o conheço”, mas 
não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. (1 João 2.3-4)

•	 Dizer que crê confirma que você acredita que Deus exista; mas só a obediência atesta o genuíno relacionamento 
com Deus.
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•	 Nossos atos revelam a nossa falta de conhecimento íntimo com Deus. Deus se importa com como vivemos. Um 
relacionamento com Ele resultará naturalmente em atos e atitudes diários. 

•	 Muitos afirmam que amam a Deus, mas a verdade é que a palavra amor está muito desgastada, significando 
apenas gostar. Deus espera que você creia nele e que o ame, que o conheça intimamente. 

Muitos estão enganados profundamente. Dizem que creem em Deus, mas não o obedecem. E se não o obedecem, é 
porque não o conhecem. Por isso afirmamos que há tantos cristão ateus, porque uma imensa multidão não o obedece. 
Só creem, nada além disso. Crença não é o mesmo que relacionamento pessoal. Veja que perigo existe em apenas crer:

Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios creem — e tremem!  (Tiago 2.19)

Quem apenas crê pode dizer que está no mesmo nível do diabo. Se nós cremos, Deus espera mais, espera um 
relacionamento de amor, intimidade e obediência. O diabo crê, mas nós conhecemos.

Crer é o primeiro passo,  mas não pode ser o único. Crer não é tudo o que Ele deseja de nós. Ser cristão é mais do que 
só crer em Deus.

Segunda: Existem diferentes níveis de conhecimento de Deus

Parte da confusão vem dos diferentes níveis de conhecimento de Deus. 

•	 Conhecimento de segunda mão: Alguns conhecem a Deus só de ouvir falar, sabem alguma coisa sobre Deus, 
talvez até alguns versos da Bíblia, mas não passa de um. 

•	 Conhecimento histórico: Outros conheceram a Deus há muitos anos atrás, e tem de Deus apenas algumas 
lembranças. 

•	 Conhecimento Pessoal: São os que conhecem a Deus na intimidade. 

Exemplo: Eu conheço tudo sobre Pelé, mas não o conheço pessoalmente. Nunca tive o prazer de apertar a sua mão. 
Conheço muito sobre a Presidente Dilma, mas não a conheço pessoalmente. Para dizer que a conheço eu teria que 
passar um tempo com ela, falar e ouvir, saber de suas lutas, pressões e talvez até orar com ela. 

Da mesma forma, muitos dizem que conhecem a Deus, mas nunca pararam para conhecê-lo, não gastam tempo com 
Ele, não servem a ele, não o representam, não falam dele. Muito pelo contrário, tem até vergonha dele. Não leem o que 
Ele escreveu, não o louvam. Relacionamento íntimo se desenvolve quando o conhecimento gera confiança. Precisamos 
sair do nível da superficialidade, porque ninguém confia em alguém que não conhece.

Poderíamos então dizer que o ateu não crê em Deus. Que um cristão ateu contenta-se apenas em crer. Ele crê em Deus, 
mas sua vida não reflete quem Deus é de fato. Por outro lado, um cristão autêntico, além de crer, conhece a Deus na 
intimidade e serve a Ele de todo o coração. 

Terceira: Deus promete se revelar a quem o buscar com sinceridade. 

Qualquer um que o buscar com fé sincera, vai encontrá-lo e se relacionar com Ele.

Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. (Jeremias 29.13)

Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, 
recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. (Mateus 7.7-8)

Quando buscamos de todo o coração, não seremos apenas um número numa estatística falsa; seremos cristãos 
autênticos. E ao buscar a Deus, descobriremos que, ao conhecê-lo um pouco, vamos sempre desejar conhecê-lo mais. 
É isso que o rei Davi revelou ao escrever o Salmo 63. Davi afirma que a experiência de conhecer a Deus pessoalmente 
cria o anseio por mais conhecimento profundo e íntimo de Deus:

Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por 
ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória.

O teu amor é melhor do que a vida! Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver te bendirei, e em 
teu nome levantarei as minhas mãos. (Salmo 63.1-4)

Ele afirma que nós nunca mais seremos os mesmos depois de termos conhecido a Deus, pois teremos sido transformados 
e nunca mais nos constrangeremos  de demonstrar isso o tempo todo. 
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Quarta: um cristão autêntico nunca vai aceitar viver como um cristão ateu

Talvez todos concordem que nenhum cristão quer ser um cristão ateu. Você pode dar alguns passos para que não se 
torne ou não continue a ser um cristão ateu:

1. Entender e acreditar que Deus quer que você o conheça (Gálatas 4.8-9)

Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja 
longe de cada um de nós. (Atos 17.27)

O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. (Salmo 25.14)

2. Entender que o que Deus deseja é ter um relacionamento próximo e pessoal com você (João 15.15)

Ele quer conhecê-lo tão de perto a ponto de chamá-lo de amigo. A religião nega este acesso direto e nos induz 
a pensar que precisamos de intermediários, de um lugar especial, numa dia especial. Mas o fato é que nós não 
precisamos ir a um lugar especial para entrar na presença de Deus. 

3. Decidir busca intensamente ter intimidade com Deus (Salmo 63.1-4)

Precisamos ansiar pela presença de Deus como temos sede de água. Se não matarmos nossa sede em Deus, vamos 
saciá-la em outro lugar. Do que você tem sede?

4. Confiar plenamente a sua vida a Deus (Salmo 9.10)

Não deixe que sua desilusão com pessoas (que te feriram, enganaram, desapontaram) te impeça de confiar em Deus. 
Ele é justo, fiel e perfeito. Ele nunca nos abandona. 

Este é o segredo de uma vida plena e feliz: conhecer a Deus, fazer a sua vontade e servi-lo. Este deve ser o alvo de nossa 
vida. Dê o primeiro passo, de crer nele, mas dê o próximo passo também, de conhecê-lo cada vez mais. Saia daqui hoje 
como um autêntico cristão. 

CONCLUSÃO:   

(Música sugerida: Te conhecer – Toque no Altar)

É hora de ser honesto consigo mesmo e com Deus: você o conhece? Se sim, até que ponto? Deus tem transformado 
a sua vida? Você é diferente em razão de conhece-lo? Se não, talvez seja um cristão ateu. Mas Deus o ama e deseja 
ardentemente revelar-se a você.

Infelizmente, o pecado nos separa de um Deus que é santo. Em sua misericórdia e graça Ele enviou seu Filho Jesus para 
tornar-se o sacrifício perfeito pelo perdão de nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Romanos 10.13 diz que “todo 
aquele invocar o nome do Senhor será salvo”. “Todo” inclui você e eu. Também em Mateus 15.8, Jesus afirmou: “Este 
povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim”. 

Se não o conhece, você pode passar a conhecê-lo. Se um dia já esteve perto dele, pode voltar a esta posição. Conhecê-
lo não é difícil. Claro que Deus quer sua obediência, mas primeiro Ele quer o seu coração. A medida que o conhecer 
melhor, você então mudará. O relacionamento com Deus o capacitará a curar suas feridas e mudar o que parece imutável 
em você. Quebrará o poder do materialismo e o levará a viver para Cristo e para a eternidade. Seu coração e seus 
sentimentos começarão a mudar, aprenderá a ter paz e alegria, a compartilhar a sua fé com outros sem constrangimento. 
Aprenda a conhecer a Deus e você nunca mais será o mesmo.

AVISOS:  

1. Circuito 4x4 de Leitura Bíblica - Distribua o material da campanha para quem ainda não recebeu e desafie sua 
célula para a leitura de toda a Bíblia neste ano de 2016. 
2. 21 Dias de Jejum e Oração - Já começamos a nossa campanha deste ano, orando todos os dias de 6h30 às 
8h00 em todas as nossas unidades. Convide sua célula para participar, e aproveite para orienta-los quanto ao 
jejum. 
3. Matrículas abertas no CCM - Motive toda a sua célula a se matricular e participar do CCM, sempre começando 
pelo LIDERE e com a opção do AVANCE para os que já concluíram o Lidere. 
4. Dia do Amigo - Acontecerá no meio desta série, no dia em que estudaremos sobre um Deus que muda a nossa 
vida (Semana de 07 a 12 de Março). Mobilize a sua célula para orar, convidar e participar.


