Lição de célula / 20 – 25 de agosto

DiA Do AmiGo
Querido líder,
Estamos diante de uma reunião muito especial de Dia do Amigo. Certamente, sua célula já está mobilizada, orando e convidando pessoas para esse momento. Com o intuito de te ajudar, preparamos o roteiro de uma reunião bem caprichada.
Prepare-se com antecedência e envolva os demais membros da sua célula na execução da dinâmica, louvor, lição e apelo.
Mãos à obra para esta grande colheita de vidas!
suGestão De DinÂmiCA
material
Papel e caneta para todos os participantes + 2 caixas pequenas (pode ser caixa de sapato) + tirinha de papéis com os versículos.
Preparo
1) Identifique uma caixa com os dizeres “Caixa dos Problemas” e na outra escreva “Caixa da Esperança”.
2) Imprima ou escreva os versículos listados abaixo e corte-os em tirinhas. Se desejar, grampeie um bombom em cada
papelzinho (você vai precisar de um versículo e um bombom para cada participante da célula – pode repetir o texto,
mas é importante que cada pessoa receba o seu papel em mãos).
Como fazer: Organize o grupo em duplas ou em grupos de 3 pessoas. Peça a cada pessoa que escreva alguma situação
de problema/ luta/ dificuldade que tem enfrentado. Depois de alguns minutos, peça ao grupo que compartilhe entre si algumas das situações listadas. Após compartilharem, oriente-os a depositarem os papéis na “Caixa dos Problemas” e faça
uma oração entregando aquelas questões diante de Deus. Em seguida, coloque na roda a “Caixa da Esperança”, onde cada
pessoa deverá retirar um versículo e um bombom.
Conclusão: Ministre ao coração dos participantes a importância de crer em Deus, independente da situação, pois para Ele
nada é impossível.
suGestÕes De veRsÍCulos DA esPeRAnÇA
• “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar
dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.” Jeremias 29.11
• “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.” Hebreus 11.1
• “Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança.” Romanos 5.3-4
• “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.”
Filipenses 4.6-7
• “Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor; conﬁe nele, e ele agirá.”
Salmos 37.4-5
suGestÕes De mÚsiCA: Rei do Meu Coração – Kingdom Movement | Quando Ele vem – Ana Nóbrega
umA mensAGem De esPeRAnÇA
QueBRA Gelo
esPeRAnÇA - sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja; confiança em coisa boa. Também
pode ser definida como FÉ.
• Você se considera uma pessoa de fé?
• Você já se sentiu sem esperança em relação a algo?
intRoDuÇão
Temos vivido dias difíceis econômica, política e socialmente. Também são dias difíceis para muitas famílias que têm enfrentado situações de enfermidade ou problemas de relacionamento entre cônjuges, pais e filhos, etc.
Diante de tudo isso, será que ainda existe uma mensagem de Esperança? Sim, existe! Vamos hoje conhecer a história de um
homem que estava totalmente desenganado e ao ter um encontro com Jesus teve sua vida transformada.
Todos os direitos reservados à Igreja Batista Central de Belo Horizonte

1

Desenvolvimento
Leia o texto de Marcos 5:1-20
De forma breve podemos dizer que a vida deste homem era uma tragédia.
Ele vivia em um cemitério e era um homem atormentado espiritualmente, transtornado emocionalmente, perturbado psicologicamente/mentalmente, machucado fisicamente e vivia indignamente. Sem família, sem amizade, sem identidade,
sem dignidade, sem sanidade, sem rumo, sem sentido, sem futuro, sem esperança. Aparentemente, um caso irrecuperável.
Mas graças a Deus a história desse homem não termina aqui: JESUS foi ao encontro dele. Onde Jesus vai, histórias são
transformadas, o milagre acontece. Por causa de Jesus havia esperança para aquele homem. Por causa de Jesus há esperança para a sua vida.
Vamos conhecer 4 razões para você ter esperança:
1. Amor de Jesus
Se Deus amou esse homem: miserável, imundo, possesso. Não há ninguém que não possa ser alcançado pelo amor de
Deus.
Jesus largou a multidão, atravessou o mar, enfrentou a fúria de uma tempestade, a fúria dos demônios e a rejeição dos
moradores de gadara, para AMAR aquele homem. Assim é o amor extravagante de Deus.
Leia: Romanos 5:6-8
2. Graça de Jesus
Nenhuma história demonstra tão bem a graça salvadora de Jesus que a desse endemoninhado.
O que de bom ele fez? Nada. Só cometeu crimes e pecados, dia após dia. O que Ele fez para merecer a visita exclusiva de
JESUS? Ele não ia a igreja, não era um bom filho, não era um bom cidadão. Mesmo assim a graça salvadora de Jesus o
alcançou! A graça revela que não há nada que tenhamos feito que nos qualifica para recebermos o amor de Deus.
Leia: Efésios 2:8
3. Poder libertador de Jesus
Jesus tem TODO O PODER! Quando Jesus coloca os pés naquela cidade, os demônios que estavam no alto da colina tentaram resistir à chegada dele. Até mesmo causaram uma tempestade com uma tentativa de resistir, mas nada foi capaz de
impedir que o poder de Jesus libertasse aquele homem que estava possesso com milhares de demônios. A existência do
mal é real, mas a superioridade de Cristo é incomparável.
4. Poder transformador de Jesus
Jesus restaurou por completo a vida do gadareno. Dando a ele:
1) Dignidade no corpo: O homem que andava nu, agora está vestido.
2) Sanidade mental: O homem que vivia perturbado, pulando entre os sepulcros, gritando, agora está em paz, em perfeito
juízo.
3) Sanidade emocional: O homem que era possuído de demônios agora está aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos.
4) Restauração de relacionamentos: Esse homem liberto das trevas é trazido à luz do evangelho, ele quer seguir a Jesus
por amor e gratidão. Mas Jesus dá a ele uma ordem: “volte pra sua casa”. Volte pra sua família e conte a ele tudo que eu fiz
por você. Como eu tive misericórdia de você, tenha misericórdia da sua família.
Conclusão
Essa é uma história de esperança! Se Deus transformou um homem como o gadareno, imagine o que Deus pode fazer na
sua vida. Ele deseja transformá-lo de dentro pra fora. Deus quer restaurar sua vida, seus relacionamentos e te dar um
propósito.
Pergunte aos participantes quem gostaria de orar, pedindo que Jesus opere uma transformação em sua vida. Convide-os
a repetir com você:
“Jesus, eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida e a minha história, assim como o Senhor fez com o homem gadareno. Creio, Jesus, que nada é impossível para Ti e peço que o Senhor entre no meu coração, perdoe os meus pecados e me dê
uma nova esperança”.
Ao final pergunte quem fez essa oração pela primeira vez e anote o nome e o contato dessas pessoas. Lembre-se de ligar
ou mandar uma mensagem durante a semana, consolidando a decisão da pessoa por Jesus!
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