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Momento da visão celular: 

Este encontro de hoje é o Dia do Amigo. Dê boas-vindas a todos, apresentem-se aos visitantes e apresente os visitantes 
ao grupo. Agradeça a presença de todos e explique o que é uma célula, e comente sobre a visão da Igreja Batista Central, 
uma igreja em células, vivendo o amor de Cristo e transformando o mundo. 

QUEBRA-GELO:

Você já se viu diante de uma enorme dificuldade para a qual não via nenhuma solução? Ajudaram você a resolvê-la? 
Como foi resolvida?

Obs.: Este estudo está baseado no capítulo 7 do livro “O Cristão Ateu”. Lembre-se que você precisará de fichas de decisão 
para anotar os nomes ao final.

INTRODUÇÃO: 

Leitura Bíblica: João 5.2-9

Há em Jerusalém, perto da porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo cinco 
entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas: cegos, mancos e paralíticos. 
Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O 
primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos 
que estavam ali era paralítico fazia trinta e oito anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado 
durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: “Você quer ser curado? “Disse o paralítico: “Senhor, não tenho ninguém 
que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes 
de mim”. Então Jesus lhe disse: “Levante-se! Pegue a sua maca e ande”. Imediatamente o homem ficou curado, 
pegou a maca e começou a andar. 

Estamos vivendo tempos difíceis em todas as áreas da atividade e do relacionamento humano. A sociedade está se trans-
formando, valores estão sendo confrontados, comportamentos reprováveis pela Palavra de Deus estão sendo impostos 
sobre as pessoas, respostas cada vez mais rápidas estão sendo exigidas. Estamos vivendo tempos de mudanças. 

Precisamos mudar? Em que precisamos mudar?  O que a palavra de Deus nos ensina sobre isto?

1 - Qual é a verdade a seu respeito?

Podemos ter a vida presa por sentimentos errados a nosso respeito. Às vezes pensamos que somos tão bons que não 
precisamos mudar. Isto significa valorizar os nossos méritos e confiar no esforço pessoal o que nos trará esgotamento e 
limitará nosso crescimento como pessoa. Outras vezes pensamos que somos muito maus e por isso incapazes de mu-
dar. Isto significa atitude negativa, valorizar a derrota, abrir mão da esperança.  Pensar de si mesmo que é bom demais 
ou mau demais é uma mentira destrutiva. A Palavra de Deus diz:

Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do 
que deve ter; mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe 
concedeu. (Romanos 12.3)

Na história do milagre de Jesus, aquele homem tinha problemas: a paralisia (da qual não era responsável), a acomoda-
ção (38 anos de espera), a solidão (não tinha ninguém para ajudá-lo), a frustração (quando vou, desce outro antes de 
mim). Mas o pior dos seus problemas era que não via em Jesus a sua oportunidade de mudar de vida.

2 -  Enfrentando a verdade a seu respeito

Para descobrir verdades sobre si mesmo, você precisa fazer algumas perguntas: 

1. Pessoas de sua intimidade falam de seus problemas, erros e defeitos? 
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2. Eles afetam essas pessoas e as fazem sofrer? Eles afastam pessoas de você? Você tem vergonha deles e tenta escon-
dê-los ou negá-los? 

3. Você tem sempre uma desculpa para justificá-los? 

4. Você consegue passar longos períodos sem cometê-los? 

Se suas respostas a pelo menos metade destas questões forem positivas, você tem grande chance de ter sérios proble-
mas e por isso precisa de mudanças. A palavra de Deus chama a essas mudanças de arrependimento, ou seja, mudança 
de mente, de direção, de atitudes.

Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. 
Provérbios 28.13

O paralítico tinha um sério problema, muitas desculpas e uma total impossibilidade de mudança. Mas Jesus lhe faz uma 
pergunta direta que parecia tão óbvia para quem vivia naquela situação: você quer ser curado?  As mudanças só aconte-
cem quando enxergamos nossos problemas e desejamos mudar.

3 – Virando o jogo da vida:

Muitas vezes pensamos serem impossíveis mudanças em nossa vida. Repetimos histórias familiares de fracassos, vícios, 
traumas e culpas. Tentamos reverter sem sucesso e desistimos. A nossa vida se assemelha à daquele homem paralisado. 
Mas Jesus passou por aquele lugar e ele é o único que pode mudar nossa história. Você quer mudar? Então saiba:

1. Jesus está interessado em você – Ele foi àquele lugar encontrar-se com o paralítico;

2. Conte a Jesus sobre a sua necessidade – Jesus ouviu toda a história daquele homem;

3. Jesus não rejeita ninguém – Não desprezou a dor e a dificuldade dele;

4. Jesus é quem faz a mudança – Ele não criticou, deu a ordem e o homem foi curado; 

5. Abandone aquilo que o prende – O homem curado tomou a sua maca e foi embora.

CONCLUSÃO:

Somente Deus através de Jesus é quem pode transformar a vida do homem. Pare de ficar olhando para seus fracassos, 
buscando desculpas e justificativas para eles, tentando superação por suas próprias forças. Renda-se a Deus, deixe-o ser 
gracioso com você, fazer a mudança e virar o jogo da sua vida. Ele é quem tem o controle de todas as coisas em suas 
mãos. Esta é a promessa de Deus:

Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8.36

DESAFIO: 

Líder de célula, com toda ousadia e confiança na ação do Espírito Santo, faça um apelo, um convite claro para que aque-
les que ainda não receberam e confessaram a Jesus Cristo como único Salvador o façam agora mesmo. Conduza-os a 
uma oração de arrependimento, entrega e confissão.

Ao final, celebre a decisão que tomaram e anote nas fichas de decisão os nomes, telefones e e-mails dos que tomaram 

a decisão. 

AVISOS: 

1. Convide a sua célula para ouvir mais sobre o que é ser um cristão autêntico, participando de nossos cultos de 
celebração aos Domingos às 10h00 e às 18h00 e ouvir a série O Cristão Ateu;

2. Ainda dá para fazerem matrículas no CCM. Para os novos decididos, temos o LIDERE1. E muitos cursos para 
toda a célula. Estimule as matrículas;

3. Estamos encerrando os 21 Dias de Jejum e oração com uma tremenda vigília de louvor e oração nesta 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.


