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A necessária Aflição
Lição para a Célula

Quebra-gelo

DESENVOLVIMENTO

9 a 14 de Maio de 2016

MOMENTO DA VISÃO CELULAR:  A multiplicação está chegando. Comece o encontro comentando sobre o 
seu sonho de multiplicar a célula, de abrirem espaço para novos líderes e novos participantes. Repita a visão 
da Central, como igreja em células, de alcançar e transformar o mundo através da multiplicação anual de 
incontáveis grupos por toda a cidade. 

Aproveitando o Dia do Amigo da semana passada, dê oportunidade para testemunhos. Pergunte aos 
participantes como se sentiram trazendo convidados. E aos que tomaram uma decisão por Cristo e voltaram, 
pergunte como foi a semana, como estão se sentindo e como foi ouvir os testemunhos e a pregação.
Hoje vamos falar exatamente sobre isso. Como se sente e o que deve fazer alguém que ouve a mensagem do 
Evangelho. 

Leitura Bíblica: Atos 2.37-41
Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: “Irmãos, 
que faremos?” Pedro respondeu: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo 
para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os 
seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas 
outras palavras os advertia e insistia com eles: “Salvem-se desta geração corrompida!” Os que aceitaram a 
mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas”.

O capítulo 2 de Atos registra o que Deus fez com um grupo de 120 pessoas. Ao mesmo tempo, registra as 
reações dos que viram o poder de Deus em ação. 
Diante de tudo o que viram e ouviram, as pessoas, que ainda não eram seguidoras de Jesus, ficaram “aflitos 
em seu coração”. Este é o tipo de aflição necessária, que todos deveriam experimentar. Aflição em relação 
à sua situação diante de Deus e, em particular, pelo que Pedro acabara de afirmar: “Este Jesus, a quem vocês 
crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo”. O apóstolo está dizendo que numa análise mais precisa, não foram 
as autoridades judaicas ou os romanos que mataram Jesus. Fomos todos nós. Jesus morreu por causa dos 
nossos pecados. 
Quando aqueles ouvintes começaram a entender o Evangelho e viram a manifestação extraordinária do 
Espírito Santo, decidiram que não seriam meros espectadores.  Mas o que deveriam fazer então? Pedro 
responde claramente:
“Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e 
receberão o dom do Espírito Santo” (verso 38). O que o apóstolo diz é, em outras palavras, o seguinte: “Mude 
sua vida. Volte-se para Deus e cada um seja batizado, no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam 
perdoados. Receba o dom do Espírito Santo”. 

1. ARREPENDAM-SE

Pedro começa pela decisão essencial: arrependimento. Precisamos entender que o arrependimento é o 
primeiro e mais importante passo para qualquer pessoa entrar no Reino de Deus. O arrependimento não tem 
a ver apenas com a vida moral que levamos; pode e deve incluir o aspecto moral, mas isto não é tudo. Porque 
mesmo se alguém levasse uma vida moral bem certinha, ainda assim precisaria se arrepender. No original, 
a palavra arrependimento é “metanóia”, que significa mudança de mente, ter outra opinião, mudar o curso 
depois de uma melhor compreensão. (Mateus 4.17; Marcos 1.15). É voltar atrás, mudar de sentido em nossa 
experiência. Hoje em dia, a palavra “arrependimento” tem perdido a sua força e se tornado apenas um “ah, 
sinto muito, eu lamento”. 



Igreja Batista Central de Belo Horizonte 2

Mas arrependimento é uma mudança completa do modo de pensar e das atitudes. Aquela multidão ficou 
tão aflita porque arrependimento genuíno sempre envolve uma forte reação emocional (Isaías 6.5), um 
sentimento profundo de ofensa e lamentação (Salmo 51.9), um sentimento de tristeza por termos ofendido 
o Pai e que só sai quando recebemos o perdão de Deus (2 Coríntios 7.10). 

Arrepender-se, portanto, é reconhecer-se culpado (Romanos 3.10-12 e 23), sentir profunda tristeza pelo 
pecado e decidir mudar. É decidir mudar o sentido da caminhada, porque se o nosso caminho não for 
Jesus, que é o Caminho, a Verdade e a Vida, estamos indo para longe de Deus.  

A cruz de Jesus Cristo faz parte do projeto de Deus para nós. Nela Jesus salva a todos os que se arrependem 
dos seus pecados. Nela Jesus foi crucificado com um pecador. Quando aceitamos seus sacrifícios, temos os 
nossos pecados perdoados e então coroamos a Jesus como rei. Sem a cruz, estou perdido. Quando olho 
para a cruz, sou salvo. Quando deixo que o sangue de Jesus derramado na cruz me limpe, eu sou salvo. 
Fora disso continuo caminhando para longe de Deus, por melhor que eu seja.

Deus nos enviou Seu Filho para nos tomar pelas mãos e nos levar até Ele. Arrepender-se é mudar o curso 
da vida e caminhar pelas mãos de Jesus. 

Perguntas:
1. Entender o arrependimento é crucial. Todos entenderam? Poderiam então recapitular o significado de 
arrependimento em suas próprias palavras?
2. Sendo assim, você pode dizer que já deu este passo decisivo para entrar no Reino de Deus?
3. Como você se sente em relação à sua situação diante de Deus: aflito? Ou já desfruta a paz do perdoado?

2. CADA UM SEJA BATIZADO EM NOME DE JESUS CRISTO PARA PERDÃO DOS SEUS PECADOS

Quem reconhece que a morte de Jesus na cruz foi em seu lugar, continua o apóstolo Pedro, deve tomar 
uma segunda decisão: ser batizado.

O batismo deve ser feito em nome de Jesus, de acordo com o ensino de Jesus (que determinou que todos 
os que se tornassem Seus discípulos fossem batizados “em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” - 
Mateus 28.19) e na autoridade de Jesus, que é quem nos perdoa de todos os pecados.

Você pode se arrepender sozinho; aliás, você deve se arrepender sozinho, porque esta é uma decisão 
pessoal, sua diante de Deus. Reconhecer e receber a Jesus como o seu Salvador e Senhor é algo muito 
íntimo. Mas batizar-se é algo público. É um sinal de obediência em público. É um compromisso firmado 
diante de testemunhas. 

Quando Pedro relaciona batismo e perdão dos pecados, mostra que o batismo é para quem se arrependeu. 
O batismo em si não nos limpa dos pecados, mas oferece uma prova pública de que este perdão foi 
desejado, aceito e realizado. É uma ordem de Jesus que precisa ser obedecida.

Perguntas:
1. Você já reconheceu intima e pessoalmente que Jesus é o seu Salvador e Senhor?
2. E já deu testemunho público disso através do batismo?
3. Se não, por que não? 

3. E RECEBERÃO O DOM DO ESPÍRITO SANTO
Pedro fala de um processo de conversão e novo nascimento, que inclui arrependimento e batismo, cujo 
resultado é o recebimento do dom do Espírito Santo.

Notem como essa afirmação de Pedro indica a prontidão de Deus para conceder o dom do Espírito Santo, 
uma promessa que Ele quer cumprir. Mas note também que ela está condicionada ao reconhecimento de 
nossa condição de pecadores e a aceitação da morte de Jesus em nosso lugar. Quem toma esta decisão 
recebe o dom do Espírito Santo.

Pergunta: Você entende que dom é este?
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Conclusão

Avisos

Este dom, ou presente que Deus garante a todos os salvos, é uma das mais poderosas e impactantes 
promessas do Evangelho. Podemos pensar neste dom como sendo o selo da salvação (Efésios 4.30), 
como sendo a garantia de que somos amados por Deus (2Coríntios 1.21-22), como sendo a paz com Deus 
(Romanos 5.1), como sendo a paz de Deus e o fruto do Espírito em nosso ser (Gálatas 5.22) e como sendo 
o poder para viver em vitória (2 Timóteo 1.7). 

Mas o ponto principal desta promessa baseia-se na garantia que Jesus deu aos seus discípulos de que o 
Espírito Santo, que é Deus Todo Poderoso, viria viver dentro do nosso corpo. No texto que lemos, em Atos 
2, esta promessa foi cumprida e o Espírito Santo foi derramado sobre todos os discípulos de Jesus. Coisas 
extraordinárias aconteceram e chamaram a atenção dos moradores de Jerusalém. E agora, Pedro afirma 
que este dom não é só para eles, mas para todos os que cressem em Jesus.  Que maravilhosa promessa: O 
Deus do Universo vive em mim! Eu tenho o poder de fazer coisas que uma pessoa comum não pode fazer! 
Este dom é para quem recebe Jesus como o seu Salvador e o seu Senhor. Deus, pois, está pronto para 
conceder, derramar, implantar este dom em todo o coração que recebe Jesus. Que escolha fazemos?

A mensagem do Evangelho demanda decisão. Você ouviu o anúncio do Evangelho e o desafio claro 
do Apóstolo Pedro: arrependam-se, sejam batizados e recebam o dom do Espírito. Ele lhe pede para se 
arrepender, convertendo-se e se batizando. Qual é a sua resposta?

1. Circuito 4x4 de Leitura Bíblica. Renove o desafio para a sua célula para continuar e completar a leitura 
de toda a Bíblia neste ano de 2016. 
2. Matrículas abertas no CCM. Motive toda a sua célula a se matricular e participar do CCM, sempre 
começando pelo LIDERE 1 que inclui a preparação para o batismo. 
3. Conferência Paixão Contagiante 2016. Nossa conferência de multiplicação será nos dias 24 a 26 de 
Junho, com muita festa e atrações imperdíveis. Reserve a data


