Lição de célula / Série Boa Notícia / 23 – 28 de julho.

QUÃO FORMOSOS SÃO

QUEBRA-GELO
Entregue uma folha de papel e uma caneta ou lápis para cada pessoa. Peça aos presentes para colocarem um dos pés na
folha e desenharem o contorno (não é necessário tirar os sapatos). Peça para cada um mostrar os pés e as folhas e crie um
breve momento de descontração: qual pé é maior? Qual é menor? Qual formato de calçado é mais inusitado?
Agora, oriente cada um a escrever, dentro do contorno do pé, as seguintes informações:
1.
2.
3.

Qual o lugar em que este pé mais vezes pisou na vida?
Qual o lugar mais desagradável ou perigoso em que este pé já esteve?
Qual o lugar mais bonito ou a maior aventura já vivida por este pé?

Dê um ou dois minutos para cada um escrever as respostas e, em seguida, peça para compartilharem. Caso sua célula
esteja muito cheia, forme duplas ou trios e peça para compartilharem em grupos menores.
INTRODUÇÃO
Quando ligamos a televisão, prestamos atenção nas conversas informais no dia a dia e até mesmo quando observamos as
informações que chegam pelo whatsapp, percebemos quanta notícia ruim está circulando. A verdade é que tem mesmo
muita coisa preocupante acontecendo ao redor do mundo. Mas os filhos de Deus receberam uma missão e são chamados
por Ele para propagar as Boas Novas! Estamos passando por uma série especial e, na reunião desta semana, queremos
identificar quem é, e quem não é, propagador da Boa Notícia. Para descobrir isso é fácil! Peça às pessoas da sua célula para
olharem umas para as outras e responderem à seguinte pergunta:
Os seus pés são bonitos?
Oriente os presentes a refletirem sobre a mensagem de Romanos 10:8-15. Com base nesse texto, quem tem os pés bonitos? Porque?
A ilustração utilizada por Paulo aqui é uma citação do texto de Isaías 52:7. O povo estava cativo na Babilônia, vivendo um
tempo de aflição e desesperança. Quando perceberam se aproximar os pés de pessoas trazendo a boa notícia: chegou o
tempo da liberdade! Imagine a cena de uma pessoa angustiada ouvindo os passos e vendo os pés de alguém trazendo novidades. Os seus pés sempre serão bonitos na perspectiva de quem estiver vivendo longe de Deus e perceber você chegando
com a notícia de que o tempo da liberdade chegou.
A maior das convocações
Pessoas são convocadas pelos seus países para servirem obrigatoriamente ao exército, para lutarem numa guerra, para
votarem, etc. Outros para representarem nos esportes como atletas de seleções. Algumas pessoas também foram convocadas para servirem a Deus no seu reino. Imagine o privilégio de ser alistado por Deus! Mas quem são essas pessoas
privilegiadas? Descubra a resposta nos seguintes textos:
“Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria
determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos.” 2 Timóteo 1.9
“Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a
Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus.” 2 Coríntios 5:20
Nos dois textos, Paulo mostra quem são estes privilegiados: todos aqueles que foram salvos por Jesus e receberam a linda
vocação ou convocação para sermos embaixadores do Reino Eterno nesta terra. Ou seja, todos que foram alcançados por
Jesus estão alistados por Ele. Que alegria! Além de sermos salvos ainda somos chamados para contribuir nos projetos de
Deus.
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Há três expressões muito relevantes nessa declaração do apóstolo Paulo:
1. “Ele nos salvou.”
Os crentes em Jesus não esperam ser salvos no final, mas já estão salvos. A salvação não é uma bênção futura, mas deve
ser recebida e desfrutada agora. O crente é salvo por causa do preço que foi pago em favor dele. “Está totalmente pago”
(João 19.30) foi a declaração de nosso Salvador, antes de morrer. Você tem certeza da sua salvação?
2. “Chamou com uma santa vocação.”
A salvação completa é acompanhada de uma vida de santidade e consagração. Todos nós somos chamados, ou seja, vocacionados, para cumprir o propósito de Deus, onde ele nos colocar, envolvendo os dons, talentos, habilidades e preferências
de cada um. O foco da nossa vida deve visar o ser, o amor e o serviço cristão, compreendendo que cada profissão, recurso,
relacionamento e capacidade que Deus colocou em suas mãos estão ligadas ao projeto eterno que Ele preparou para você.
Tudo que Deus te deu é uma ferramenta nas mãos dele para levar salvação às pessoas que estão ao seu redor. Você tem
colocado seus talentos à serviço do Reino?
3. “Sua própria determinação e graça.”
Deus tem um propósito eterno para a humanidade e nos alistou nesse propósito. Fazer parte dele é um privilégio só possível
pela graça que nos foi dada em Cristo na eternidade e não por nossos merecimentos ou obras. Não existe uma convocação
mais solene que essa. Precisamos dar uma resposta ao Senhor. Qual é a sua resposta para a vocação de Deus?
APLICAÇÃO
Olhando de maneira clara para os versos que lemos em Timóteo e Coríntios, só existem dois tipos de pessoas: ou você foi
vocacionado ou ainda não conhece, de fato, a mensagem da salvação. Ou você é um missionário ou um campo missionário.
Ou seus pés são belos ou você aguarda a chegada de alguém com pés bonitos e boas notícias.
É uma questão de gratidão e compaixão. Se fui perdoado por Deus dos meus pecados é natural experimentar uma forte
gratidão por tudo o que Ele fez por mim. Se sou tão alegre e grato, o que mais desejo é anunciar para todos perto de mim
esta boa notícia.
Recapitule as três perguntas listadas nos itens acima e convide os presentes a, de olhos fechados, apresentarem suas
respostas a Deus. Pergunte quem não tem certeza da salvação e ore com eles. Pergunte o que cada um tem feito com os
talentos e qual a resposta deles para Deus. Orem juntos se consagrando e dizendo sim para a vocação de Deus, incluindo
aqueles que acabaram de tomar uma decisão por Jesus e passaram para o time dos pés bonitos.
AVISOS
Orem novamente pelos nomes dos três amigos a partir da lista feita na semana anterior.
Orem pelo dia do amigo da semana de 20 a 25 de agosto.
Inscrições abertas no site da Central para o curso DESCUBRA.
Os próximos batismos serão nos dias 26 de Agosto, 23 de Setembro, 21 de Outubro e 2 de Dezembro.
Culto de Líderes: Dia 19 de agosto, às 16hs, na Central Luxemburgo.
Será o lançamento de todo projeto ministerial para 2018/2019. Imperdível!
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