Lição de célula / 9 a 16 de setembro

o chamado de um discípulo de jesus
Introdução e adoração:
Muitas vezes cantamos algumas músicas sem pensar no significado das letras. Às vezes entramos no piloto automático
e repetimos orações, louvores e rituais, sem mergulhar no momento de adoração de todo o nosso coração. Na reunião
desta semana, teremos a oportunidade de meditar em uma música e em um texto bíblico que estão muito alinhados.
Desafiamos você e toda a sua célula a terem um tempo de genuína consagração e adoração a Deus.

Pra Onde Eu Irei? - Ministério Morada
Ele abriu mão de Sua glória
Sangrou no madeiro por mim
Me conectou, salvou, curou
Ele me deu um destino
Uma capa e um pouco de vinho
Ele me deu unção, cajado e pão
Pôs um anel em meu dedo
Me tirou o medo
Novas sandálias pra suportar o ide

Reflexões
Sacrifício de amor de Jesus feito por nós, a fim de nos
curar e conectar verdadeiramente a Deus.
Jo 3:16 | Fp 2:5-11 | At 4:8-12
Jesus restaura a vida daqueles que se entregam a Ele,
dando propósito, segurança, alegria, capacitação, correção
e alimento.
Is 61:1-4 | Sl 23 | Jo 6: 47-51
Jesus faz com que aqueles que creem nele sejam aceitos
como filhos legítimos de Deus, dando uma nova identidade
e autoridade como Reino e Sacerdotes.
Jo 1:14 | Js 1:9 | Ef 6:15 | Mc 16:15 | Ex 19:3-6 | Ap 1:5-6

Pôs um anel em meu dedo
Me tirou o medo
Novas sandálias e disse vai
E eu me despedi dos meus pais
Eu queimei minhas carroças
E eu me despedi dos meus pais

Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus que
realmente muda sua vida, ela se torna disposta a deixar
tudo para trás em nome deste amor maior. Tudo o mais se
torna secundário.

E eu queimei minhas carroças

1 Re 19:19-21 | Lc 5:11 | Mt 13:44

E eu afundei meus barcos no cais

E eu afundei meus barcos no cais
Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar?
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna
Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar?

Quem não está disposto a deixar tudo para trás, talvez
não tenha conhecido a Cristo. Quem tem outras fontes ou
mesmo um plano B, não conheceu a Deus de verdade.
Jo 6:66-69 | Jo 14:6 | Mc 10:17-22

Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna
Sou, sou totalmente Teu
Fui encontrado pelo Teu amor
Pelo Teu amor

Não existe privilégio maior do que estar unido com Deus
por meio de Cristo. Isso será sempre motivo de louvor e
consagração de todos que crêem nesta verdade.
Jo 17:20-24 | Rm 5:6-11 | Ef 1:3-14

Sou, sou totalmente Teu
Fui contemplado em ser um com você
Ser um com você
Ouça: https://www.youtube.com/watch?v=0RjojWKqsFY
Reflexão complementar: http://www.suacartaviva.com.br/2017/05/largue-suas-boias.html
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DESENVOLVIMENTO:

Texto Base: Lucas 5.1-11
Certo dia Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a
palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas
redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então
sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: “Vá para onde as águas são mais
fundas”, e a todos: “Lancem as redes para a pesca”. Simão respondeu: “Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e
não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes”. Quando o fizeram, pegaram
tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro
barco, para que viessem ajudá-lo; e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a
afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: “Afasta-te de mim, Senhor, porque
sou um homem pecador!” Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito,
como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: “Não tenha medo;
de agora em diante você será pescador de homens”. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram
tudo e o seguiram.
Antes de apresentar os pontos a seguir para sua célula, leiam juntos o texto bíblico acima. Peça ao seu grupo para
conversarem sobre o texto. Quais são os personagens centrais? Em que local aconteceu a história? Quais foram os fatos
de destaque no texto? Quais reflexões o grupo consegue extrair da história?
Após uma conversa sobre as questões acima, comece a introduzir as reflexões propostas nos seis pontos abaixo.
Lembre-se de destacar a pergunta de aplicação de cada tópico.
1. Uma ordem simples – Lc 5.4
O primeiro ponto no chamado foi uma ordem simples dada por Jesus: “Vá para onde as águas são mais fundas (...)
Lancem as redes para a pesca”. Percebe-se que a ordem de Jesus foi para fazerem o que já estavam acostumados a
fazer, ou seja, Ele os desafiou naquilo que eles já eram capacitados a fazer.
Pergunta: Você se lembra de alguma ordem que Jesus tenha deixado para nós, aqueles que vivemos depois de sua morte
e ressurreição?
2. Obediência – Lc 5.5
No segundo ponto o apóstolo Pedro avalia racionalmente a situação e conclui que seria improvável obter um resultado
diferente do que até aquele momento haviam conseguido: “Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos
nada”. Entretanto, Pedro não se deteve diante dos seus sentimentos e conhecimentos e obedeceu a ordem dada: “Mas,
porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes”. Quem ouve uma ordem de Jesus, ainda que contra todas as
probabilidades, medos e convicções próprias, deve agir em fé e obedecer, pois “sem fé é impossível agradar a Deus”
(Hb 11.6). Nossa disposição em obedecer às Palavras de Deus, independentemente das circunstâncias, determinarão o
quanto da manifestação d’Ele veremos em nossas vidas.
Pergunta: Você considera que tem obedecido às ordens que Jesus nos deixou?
3. Milagre – Lc 5.6-7
No terceiro ponto, os apóstolos, por terem sido obedientes, vivenciaram um milagre: “Quando o fizeram, pegaram tal
quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se”. Muitos milagres vêm pela obediência à Palavra de Deus,
como ocorreu na vida de Abraão, Moisés, Jeremias, Isaías, entre tantos outros. Há grandes promessas para aqueles que
obedecem a Deus: “Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra” (Isaías 1:19). A
obediência é prova de amor a Jesus: “Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.” (João 14:15)		
Pergunta: Você já vivenciou algum milagre por ter sido obediente a uma ordem de Jesus?
4. Adoração – Lc 5.8-10a
No quarto ponto percebe-se que o milagre vivenciado pelos apóstolos gerou neles profunda adoração a Jesus.
Reconheceram imediatamente que não eram dignos de estarem ali vivenciando aquilo: “Quando Simão Pedro viu isso,
prostrou-se aos pés de Jesus e disse: ‘Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador!’”. Ao experimentarmos
as maravilhas de Deus em nossas vidas a única reação aceitável é de adoração, reconhecendo que somente pela graça
podemos nos achegar a Ele.
Pergunta: Ser adorador tem sido uma prática constante em sua vida?
5. Chamado – Lc 5.10b
No quinto ponto o chamado de Jesus é colocado explicitamente: “Então Jesus disse a Simão: ‘Não tenha medo; de agora
em diante você será pescador de homens.’” Jesus, ao demonstrar todas essas coisas para os seus futuros discípulos,
tinha um propósito certo para a vida de cada um deles: transformá-los em pescadores de homens e não mais de peixes.
O Senhor tem grandes planos para os seus discípulos, com o intuito de que cada um se tornasse sua testemunha por
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onde quer que fosse: “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra” (Atos 1:8).
Pergunta: Qual é o chamado de Deus para sua vida? Como o seu chamado viabiliza o cumprimento das ordenanças de
Cristo?
6. Consagração – Lc 5.11
No último ponto percebe-se que os discípulos não pensaram duas vezes antes de aceitarem o chamado de Jesus e se
consagrarem ao serviço proposto: “Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram”. Ao se
consagrarem deixaram tudo o que tinham, inclusive aquela pesca milagrosa, não se apegando aos presentes recebidos,
mas sim ao presenteador, Jesus. Deus se agrada em nos dar aquilo que desejamos, mas jamais podemos deixar de
consagrar nossas vidas à Ele por apego a quaisquer outras coisas. Nosso coração deve estar consagrado a Deus para
que possamos cumprir o seu chamado: “Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.” (Lc 12.34)
Pergunta: Hoje, o que tem te impedido de se consagrar integralmente ao chamado de Jesus para sua vida?
Conclusão
Deus quer nos transformar em pescadores de homens, em suas testemunhas, em seus discípulos, para que Ele seja
conhecido de todos os que vivem nesta terra. Responda sim para o chamado que Deus te faz neste momento e siga a
Cristo sem olhar para trás.
Avisos
• Na próxima semana, de 17 a 22 de setembro, teremos a penúltima semana de Dia do Amigo do ano. Envolva sua célula
para orar e convidar pessoas. Prepare uma reunião especial!
• Setembro é o mês da família na Central, confira o que preparamos para você:
- Não perca a nossa série de pregações voltada para a família. Será aos domingos, nos cultos das 10h e 18h, de 23
de setembro a 14 de outubro, em todas as unidades.
- Participe da oração pelas famílias. Será de 17 a 21 de setembro, das 6h às 7h30, também em todas as unidades.
- E no último final de semana do mês, de 28 a 30 setembro, acontecerá a nossa Conferência da Família com o tema
“Amor, o elo perfeito”. Serão ministrações para crianças, adolescentes, jovens, solteiros, casais. Vai ser espetacular!
Confira a programação no site e nas nossas redes sociais.
• No encontro desta semana, divulgue os cursos do CCM para todos. O Descubra, por exemplo, foi feito para os novos na
fé e vai tirar dúvidas sobre a vida cristã e prepará-los para o momento do batismo. Cuide dos seus liderados e nos ajude
a consolidar a fé dos nossos irmãos. As inscrições já estão abertas no site da Central!
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