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SÉRIE DE LIÇÕES PARA A CÉLULA

feliz
da 

o povo
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mais :)

o povo mais feliz da terra

LIÇÃO 2

MOMENTO DA VISÃO CELULAR: Compartilhe com a célula sobre a festa da multiplicação. Este é um momento de 
todos celebrarmos os frutos alcançados e de assumirmos o desafio de formarmos novos líderes e crescermos para as 
alcançarmos uma nova multiplicação. Fale sobre a incrível estratégia de alcançar vidas através da multiplicação anual da 
célula e orem pedindo a Deus um ano de muitos frutos.

QUEBRA-GELO:  Selecione fotos de pessoas que tiveram mudança radical em sua trajetória de vida (para melhor, é 
claro) e apresente ao grupo perguntando se eles conhecem a história de cada um. Depois conte as histórias para todos.

INTRODUÇÃO: 

Leitura Bíblica: 

E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas.  2 
Coríntios 5:17

Quantas pessoas sonham mudar de vida e, se pudessem, começariam uma nova história. Tentam de várias maneiras 
(mudança de trabalho, de família, até de país), mas aonde quer que estejam ou com quem estejam, nada muda. Mas 
não é assim com o verdadeiro cristão. O texto acima garante que aquele que está em Cristo é nova criatura. Por isso 
mesmo afirmamos que os cristãos nascidos de novo são o povo mais feliz da terra, porque foram perdoados, as coisas 
antigas já passaram, e eles podem, com Jesus, escrever uma nova história.

 O passado serve somente para nos deixar ensinamentos para o presente e o futuro. Não podemos mudar o nosso 
passado, nem devemos viver nele ou dele, mas aprender com ele.  A nossa história pode ser reescrita por Deus para 
quem o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. A Bíblia é repleta de histórias de pessoas que teriam um final 
infeliz, mas foram  reescritas por Deus e tiveram um fim glorioso. Vamos refletir sobre algumas delas:

1 – A meretriz que se tornou mãe de um Rei.

Ela tinha pais, irmãos, família, mas fez escolhas erradas na vida e se tornou uma meretriz, de muitos amantes, poucos 
amores, marginalizada, usada e sem valor. Ela possuía qualidades de caráter que sua prostituição escondia: Era uma 
mulher de coragem - mesmo confrontada pelo rei, protegeu os espias escondendo-os e foi salva por eles da destruição 
(Js 2:3-4). Era uma mulher de bondade – intercedeu junto aos espias pelos seus familiares (Js 2:12-13). Era uma mulher 
de fé - Sabia os feitos de Deus no deserto que levaram o povo ao desespero. Ela declarou: “O Senhor vosso Deus é Deus 
em cima nos céus e embaixo na terra” (Js 2:9-11). Ele ainda não era o Deus dela. Mas Deus, por sua graça, escolheu 
salva-la e toda sua família; lhe deu um marido, filhos, descendência, (Mt 1:5) e ela veio a se tornar uma das avós do 
nosso salvador e Rei Jesus Cristo. Deus lhe deu uma nova história.

Não importa como está nossa vida e se nossas escolhas foram erradas. Deus não leva em conta os tempos da ignorância 
(At 17:30), não nos rejeita (Jo 6:37), e por sua graça pode escrever nossa nova história.
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2-  Um foragido que se tornou  libertador

Desde o seu nascimento sua vida foi trágica. Salvo ainda bebê de ser lançado aos crocodilos do rio (Ex 1:22), foi criado 
entre os príncipes de faraó (At 7:22) até que fazendo justiça própria se tornou um assassino (Ex 2:12), foragido da justiça 
(Ex 2:15) e, de príncipe, se transformou em um simples pastor de ovelhas numa terra estranha (Ex 3:1). Mas Deus, 
por sua graça, foi buscá-lo em Midiã, o chamou pelo nome (Ex 3:4), se identificou para ele (Ex 3:6), apresentou-lhe 
um plano (Ex 3:8), o chamou (Ex 3:10),  lhe deu dons e poderes (Ex 4:17), e fez dele o maior legislador, o maior líder 
religioso, um dos maiores estrategistas militares, e o maior libertador de um povo. 

Não há lugar onde estejamos escondidos ou esquecidos por Deus (Sl 139:7-12). Os reveses, altos e baixos na nossa vida 
não são impedimentos para o agir da graça de Deus. Ele pode nos dar uma nova dimensão, e escrever nossa nova história.

3 – Um  perseguidor que se tornou imitador de Cristo

Sua vida era de muitas virtudes religiosas (Fp 3:5-6), cidadania privilegiada, educação esmerada, um homem acima de 
qualquer suspeita (At 22:3). Porém sua religiosidade o levou ao fanatismo cruel (At 22:4), perseguiu pessoas, devastou 
sinagogas (At 26:11), apoiou assassinatos (At 22:20), condenou inocentes à morte (At 26:10). Se tornou temível (At 
9:13). Deus tinha planos para ele e o encontra em plena missão de perseguição. Pela graça se revela a ele (At. 9:3-6) e 
faz dele um novo homem. De religioso cheio de si, passou a se ver como o menor dos apóstolos (1 Co. 15:9), depois 
o menor de todos os santos (Ef 3:8) e mais tarde, o (1 Tm 1:15) principal dos pecadores (1 Tm. 1:15), à medida que 
Deus se revelava a ele. Foi um homem extraordinariamente transformado por Deus e que nos deixou os mais profundos 
ensinos do cristianismo.

A religiosidade não nos leva a nada e muitas vezes nos afasta de Deus. As nossas virtudes pessoais nada significam 
diante da perfeição de Deus.  Porém Deus escolheu nos dar a sua graça que pode mudar nosso destino eterno e nos 
transformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Deus pode mudar a nossa história e a história de qualquer pessoa. 

CONCLUSÃO:

Todas estas histórias bíblicas confirmam o poder e o desejo de Deus de escrever novas histórias. Se somos crentes, 
somos felizes demais pois temos o privilégio de, através de um relacionamento pessoal com Jesus, reescrevermos uma 
nova história para a nossa vida, baseada na vontade e no plano de Deus perfeito de Deus para nós. 

A única maneira de mudar a trajetória de nossas vidas, não importa como esta começou, e transformá-la numa história 
honrada e vitoriosa, é entregando-nos ao Senhor Jesus, deixando que ele, através do Espírito Santo, em obediência à 
sua Palavra, faça de nós uma nova criatura. Somente ele tem o poder de escrever uma nova história de nossas vidas. 
Com Jesus, não é verdadeiro o ditado que diz que “pau que nasce torto morre torto”. Jesus tem poder para reescrever a 
história de qualquer um que se entregue a Ele. 

	 •	Pergunte	aos	participantes:	O	que	você	quer	que	Deus	mude	em	sua	história?	Ore	por	isso.

	 •	Faça	um	apelo	aos	visitantes

DESAFIOS:
 1. Escolha lideres em treinamento de sua célula;

 2. Envie os membros para fazerem os cursos do Lidere;

 3. Estimule que todos convidem pessoas para a célula;

 4. Planejem a próxima multiplicação desde já.

AVISOS:
 

1. Escola de Líderes de células. Conte a todos sobre o CCM e os cursos do Lidere. Convide sua célula a se matricular 
através do nosso site www.ibcbh.com.br no Lidere 1, para quem ainda não foi batizado, e nos demais módulos para 
tornarem-se líderes de uma célula abençoada no futuro. Em Agosto inauguraremos o novo prédio do CCM, ao lado da 
Casa Verde, na Av. Guaicuí. Muito espaço e conforto para o aprendizado da Palavra de Deus.
 

2. Cultos memoráveis da Central. Fale sobre a importância dos Cultos de Celebração e convide sua célula para participar 
também aos Domingos, Quintas-Feiras e Sábados dos cultos de louvor, adoração e ministração da Palavra de Deus. 


