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Momento da visão celular: 

Dê boas-vindas a todos. Relembre os propósitos mais importantes da nossa célula: Crescer em relacionamento com 
Deus, uns com os outros, apoiar, treinar, capacitar e formar novos líderes, alcançar parentes e amigos para Jesus e com 
o crescimento da célula, gerar uma nova célula filha. Ou seja, ser igreja fora das quatro paredes do “templo”.

QUEBRA-GELO:

Vocês se lembram da história de alguém cuja vida parece ter sido demasiadamente rigorosa, trágica ou injusta?  Alguém 
poderia fazer um breve resumo dessa história?

Obs.: Este estudo está baseado no capítulo 5 do livro “O Cristão Ateu”.

INTRODUÇÃO:

Leitura Bíblica: Romanos 8.31-39

“Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou 
a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, 
todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem 
os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também 
intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou 
fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: “Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias; 
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro”. Mas, em todas estas coisas somos mais que 
vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos 
nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem 
qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso 
Senhor”. Romanos 8:31-39 

A palavra Justo tem vários significados tais como: íntegro, imparcial, legítimo, merecido, puro diante de Deus, combinado, 
exato, apertado. O sinônimo merecido é o que mais nos confronta. Pensamos que tudo na vida vem em retribuição 
pelo bem ou mal que praticamos.  O homem busca explicação para o sofrimento e, sem encontrar, (muitas vezes, Deus 
não nos falará nada sobre ele), tenta se conformar os atribuindo à punição por pecados cometidos em supostas vidas 
passadas, crendice contrária à bíblia. A vida é desigual e injusta. Como lidar o sofrimento e as injustiças da vida? O que 
Deus, que é justo, nos ensina sobre elas?

1. Deus não nos trata conforme merecemos – Salmo 103. 8-14

Moisés, era um assassino, condenado e foragido da justiça; Deus o restaurou e o tornou o libertador do seu povo (At 
7.35). Davi foi um adúltero e homicida, que pela Lei teria que morrer, mas Deus o perdoou e o confirmou como rei em 
Israel e Judá (2 Sm 12.13). Paulo perseguiu a igreja e condenou à morte vários cristãos. Deus o perdoou e o constituiu 
seu apóstolo e um dos maiores homens do cristianismo (At 26.10-18).

O que seria de nós se Deus, o justo juiz, exercesse apenas a força da lei contra nós? Seríamos arruinados. Graças a Deus 
pelo seu perdão que às vezes parece injusto, e por sua misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo (Tiago 
2.13).

2. Existe dor sem explicação: João 5.6-9

Homens que andaram com Deus foram vítimas de situações injustas: Jó, um homem íntegro, quase foi aniquilado por 
Satanás e não teve nenhum de seus argumentos respondidos por Deus (Jó 42.1-6); O profeta Eliseu fez muitos sinais 
miraculosos, mas não foi curado por Deus de uma doença que o matou (2 Rs 13.14). João Batista, o maior homem 
nascido de mulher na avaliação de Jesus, foi preso e decapitado por influência de uma mulher adúltera (Mc 6.25). O 
próprio Jesus foi trocado por um homicida em um tribunal civil injusto (Mt 27.21). 
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Talvez nunca saberemos agora o porquê de muitos sofrimentos pelos quais passamos, mas, Deus sempre estará no 
controle e se quiser um dia nos esclarecerá – Jo 13.7 

3. Existe dor com um propósito: João 9.1-3

José foi vendido como escravo, passou injustamente 13 anos na prisão por recusar a sedução da mulher de Potifar – (Gn 
40.15) e de lá veio a se tornar o preservador do povo hebreu. Um homem nasceu cego e somente depois de adulto foi 
curado para que nele se manifestassem as obras de Deus (Jo 9.3). Lázaro, adoeceu, morreu e foi ressuscitado 4 dias 
depois, para glória de Deus e para que o Filho fosse glorificado. (Jo11.4). Dentro de prisões injustas o apóstolo Paulo nos 
escreveu as cartas de Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemom com ensinos tão preciosos para a igreja. 

As nossas lutas e sofrimentos, ainda que julguemos injustos, são para aperfeiçoar a nossa fé, o nosso caráter e para 
socorrermos os outros em suas lutas. – 2 Co1.3-7

4. Deus sempre está conosco em nossas dores: Salmos 91.14-16

A primeira sensação que temos na dor é de abandono e rejeição de Deus. Davi orava: 

“Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angustia? Sl 10.1. 

Isto significa viver no mundo das sensações, mas temos que aprender a viver pela fé. O que a fé diz?  “Ninguém 
conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você; nunca o deixarei, 
nunca o abandonarei. Js 1.5. Ainda que não sintamos a presença de Deus na hora da luta, ela sempre estará conosco.

CONCLUSÃO:

Precisamos crer na palavra de Deus. As emoções e sensações da nossa alma são traiçoeiras, nos fazem sofrer e nos 
desviam da fé. A palavra de Deus é que deve nos conduzir, dominar a nossa alma e nos fazer desfrutar das bênçãos dele 
sobre nós. Deus é bom e sempre visa o nosso bem. 
“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de 
lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro”. Jeremias 29.11

AVISOS:

1. Dia do Amigo - Na próxima semana, faremos o Dia do Amigo. Gaste um tempinho para organizar a reunião 
e distribuir tarefas, incluindo um testemunho. Mobilize a sua célula para orar, convidar e participar.

2. Convide a sua célula para ouvir mais sobre o que é ser um cristão autêntico (série O Cristão Ateu) , participando 
de nossos cultos de celebração aos Domingos às 10h e às 18h.

3. 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. 

4. Matrículas no CCM - Para os novos decididos, temos o LIDERE1. Encaminhe seu Líder em Treinamento para 
fazer o LIDERE. E muitos cursos para toda a célula. Estimule as matrículas.

5. 21 Dias de Jejum e Oração - Convide sua célula para orar às 6h30 e para fazerem o jejum desta semana. 
Vamos encerrar os 21 Dias de Jejum e Oração com uma vigília de louvor e oração na sexta feira, dia 11 de 
Março, na IBC2. Todas as unidades da Central farão a vigília no mesmo local. Convide e traga a sua célula para 
este tempo de clamor.


