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Série de Pregações e Estudos para Células6
FÉ PARA A TERCEIRA LINHA

Obs.: Esta lição está baseada no posfácio de mesmo título do livro “O Cristão Ateu”, de Craig Groeschel.

Momento da visão celular: Conte mais uma vez para a sua célula que a Central é uma igreja em células. E que uma 
igreja em células é uma igreja de duas asas: Celebração e Células. Células não é culto nos lares, muito menos a reunião 
da célula é o único encontro da célula. Em uma igreja em células, cada pessoa pertence a uma célula, mas também se 
envolve e se compromete com os cultos de celebração e com o servir à igreja local e à comunidade. A célula é a base 
da igreja, que tem como um dos alvos maiores, a sua multiplicação anual.

INTRODUÇÃO:

1. Leia com o grupo os quatro primeiros parágrafos do posfácio do livro, os quais contam a história de Charles Blondin;

2. Passe para o grupo o vídeo “The story of Blondin”. Você poderá acessá-lo no canal da IBC no Youtube: youtube.com/c/
ibcbhoficial;

3. Pergunte ao grupo: Qual a relação que podemos fazer entre a história de Blondin e a nossa fé em Deus, especialmente 
no que se refere ao desafio feito por ele às pessoas que o assistiam?

A grande questão é que a provocação feita por Blondin às pessoas é o mesmo desafio de fé que Deus nos faz. Confia-
mos em Deus o suficiente para entrarmos em seu carrinho de mão e sermos transportados por ele em cima de uma 
corda esticada sobre uma queda d’água? Ou, em outras palavras, confiamos em Deus o suficiente para entregar-lhe por 
completo nossas vidas?

DESENVOLVIMENTO:

Leitura bíblica: Gênesis 22.1-14

Nesse texto bíblico, está registrada a história da prova de fé que Deus aplicou a Abraão. Não agindo como o nobre desa-
fiado por Blondin, mas como a mãe do acrobata, ele se entregou a Deus em plena confiança. Abraão não era um cristão 
ateu, pois teve sua fé provada e aprovada. Ele cruzou todas as linhas que Deus colocou diante de si.

No livro “O Cristão Ateu”, na página 193, Craig Groeschel compartilha uma visão que teve em um momento de marcante 
experiência com Deus. Ele se viu parado diante de três linhas na areia, as quais significavam três níveis de fé em Deus e 
no evangelho de Cristo. São elas:

Linha 1: Creio em Deus e no evangelho de Cristo o suficiente para me beneficiar disso

Pergunte ao grupo: Quais são os benefícios que Deus e o evangelho de Cristo podem nos proporcionar?

Cruzar essa primeira linha é algo fácil. Afinal, todos nós queremos estar com Deus para usufruir de suas benesses. Que-
remos o céu e as bênçãos. Contudo, como os nove leprosos ingratos de Lucas 17, após recebermos as nossas graças 
nos esquecemos dele.

Pessoas que cruzam apenas essa linha de fé, querem os benefícios de Deus sem mudar a maneira de viver. Querem o 
melhor dele sem fazer sacrifícios. Seriam cristãos verdadeiros? Acreditamos que não. Pois, simplesmente crer em Jesus, 
sem ser afetado por isso, é algo que até os demônios são capazes de fazer (Tiago 2.19).

Linha 2: Creio em Deus e no evangelho de Cristo o suficiente para contribuir sem que isso me cause des-
conforto

Segundo Groeschel, “passada a primeira linha, chega-se ao lugar em que estão as pessoas que creem em Deus não 
apenas o suficiente para se beneficiarem, mas também o suficiente para retribuir – desde que isso não lhes custe muito” 
(p.196). Muitas pessoas acabam passando da primeira linha para a segunda, mas com a condição de que isso não as 
afete tanto. Um excelente exemplo bíblico disso é o jovem rico de Mateus 19, que estava disposto a seguir a Cristo desde 
que isso não envolvesse seus muitos bens.
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Pergunte ao grupo: Do que você não está disposto a abrir mão por causa de Cristo?

Linha 3: Creio em Deus e no evangelho de Cristo o suficiente para entregar minha vida por eles

Chegamos na linha que delimita o verdadeiro cristianismo. Apesar de a maioria das pessoas estar na linha 1 ou 2. Essa 
é a linha que separa as ovelhas dos bodes. Como a mãe de Charles Blondin e Abraão, seríamos capazes de entregar 
nossas vidas por completo a Deus e pelo evangelho de Cristo?

Leitura bíblica: Mateus 16.25-26

“Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que 
adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua 
alma?”.

Pergunte ao grupo: O que você pensa desse texto? Estaria disposto a perder a sua vida?

Leitura bíblica: Gálatas 2.20

“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, 
vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim”.

Pergunte ao grupo: O que você pensa desse versículo? Seria capaz de sacrificar seus desejos, esperanças e sonhos?

Leitura bíblica: Atos 20.24

“Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão-somente puder terminar 
a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus”.

Pergunte ao grupo: O que você pensa desse versículo? O que seria necessário para fazer de sua vida nada para você? 
Para que existir fosse apenas em função de fazer o que Cristo quer de você?

Leitura bíblica: Filipenses 3.8

“Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, 
meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo”.

Pergunte ao grupo: O que você pensa desse versículo? Conseguiria mesmo considerar todos os seus bens como per-
da, fazendo de Cristo o seu maior tesouro?

CONCLUSÃO:

Pergunte ao grupo: Em qual das três linhas você se encontra?

Precisamos cruzar a terceira linha! Mas isso não é algo que fazemos de uma vez por todas. É uma escolha diária. Deus 
deseja que atravessemos as três linhas e sejamos cristãos verdadeiros. Vamos atravessá-las?

AVISOS: 

1. Na próxima semana, de 04 a 09 de Abril,  o tema da reunião da Célula é livre. Você poderá fazer uma reunião 
diferente, como achar melhor. 

2. Nesta sexta-feira, dia 08 de Abril, teremos na IBC2 a abertura da nossa Conferência de Adoração. Não haverá 
reunião das Células neste dia. É imperdível. Venha com a sua Célula nos dias 8, 9 e 10 de Abril. 


