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Tudo em comum

Liçao 3 - O propósito maior
Introdução
Nesta semana vamos conversar sobre o propósito maior de nossas vidas. Nosso objetivo é levar cada participante da célula a
refletir que existe um chamado de Deus para cada um de nós, de forma que a nossa vida não seja vivida apenas para cumprir
nosso projetos pessoais, mas sejamos sensíveis à voz de Deus e àqueles que estão ao nosso redor. A lição foi baseada na palavra
ministrada pelo Pr. Paulo Mazoni no domingo, 21 de outubro. Assista no canal da Central no YouTube e seja inspirado.
Quebra-gelo: Você sabe qual é o maior propósito de Deus para a sua vida?
Texto base: João 4:27-38
“Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém
perguntou: “Que queres saber?” ou: “Por que estás conversando com ela?” Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade
e disse ao povo: “Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?” Então saíram da cidade
e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: “Mestre, come alguma coisa”. Mas ele lhes disse:
“Tenho algo para comer que vocês não conhecem”. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: “Será que alguém lhe trouxe
comida?” Disse Jesus: “A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: ‘Daqui a
quatro meses haverá a colheita’? Eu digo a vocês: Abram os olhos e vejam os campos! Eles estão maduros para a colheita. Aquele
que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é
verdadeiro o ditado: ‘Um semeia, e outro colhe’. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho
árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles”.
Esse texto contém declarações muito fortes de Jesus. Vamos juntos observar os detalhes da história e compreender os ensinamentos
que o Senhor quer trazer a cada um de nós.

Desenvolvimento
Jesus estava em viagem com seus discípulos e, ao passarem por Samaria, ele orienta os discípulos a irem ao mercado comprar
comida. Os discípulos vão ao mercado fazer compras, entram na cidade, cumprimentam pessoas, fazem as compras e retornam.
Enquanto isso, Jesus se encontra com uma mulher Samaritana, que viva em adultério e já havia passado por cinco casamentos. Da
conversa de Jesus com aquela mulher, algo acontece: ela compreende a mensagem de Jesus, se arrepende e volta à cidade para
contar a todos. Observe que temos reações completamente diferentes em uma mesma história. Cremos que diante disso Jesus
quer ensinar algo sobre o propósito de Deus pra todos nós.
Pergunta: Quem conhecia melhor a Jesus, os discípulos ou a mulher samaritana?
Os discípulos conheciam Jesus muito melhor que a mulher. Ela não tinha nem ideia de quem Ele era no começo da conversa.
Pergunta: Qual deles já tinha compreendido o propósito maior de Deus?
Isso é de assustar, porque podemos ser como os discípulos, crentes convertidos, andando com Jesus, estar na igreja, nas células
e não ter ainda compreendido o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus espera que cumpramos o propósito maior mesmo
sem termos recebido nenhuma instrução. Ele espera que pela intuição do Espírito Santo entendamos nos vários momentos o
que devemos fazer, como ocorreu no caso dos Dez leprosos (Lc 17.11), onde apenas um deles entende que precisava voltar para
agradecer.
Pergunta: O que de fato Jesus esperava que seus discípulos trouxessem junto com as compras?
Jesus esperava que seus discípulos, para quem Jesus não deu nenhuma instrução, fossem à cidade, contassem para todos que Ele
estava ali no poço e que, de alguma maneira, trouxessem toda a cidade para se encontrar com ele. Jesus também não deu nenhuma
instrução àquela mulher, mas o fato é que ela voltou para a cidade e a trouxe toda para junto do poço. Jesus esperava que seus
discípulos entendessem que havia um propósito maior do que ir às compras.
Pergunta: O que Jesus espera que nós façamos enquanto vivemos nossas vidas?
Ele espera de nós que entendamos que há um propósito muito maior do que ir ao shopping comprar um vestido novo, ou que
complete minha escola ou faculdade, ou que negocie, compre, construa, ou faça obras sociais, ou qualquer outra coisa. Existe um
propósito maior!
Pergunta: Então, qual é o propósito maior de Deus para nossas vidas?
Ele quer que eu me envolva com o mercado de trabalho sim, mas que o faça debaixo do seu propósito maior. Ele espera que eu
entenda que a minha vida é para trazer almas para ele. Necessariamente Deus não vai dar instrução sempre, mas ele espera que
eu compartilhe dEle sempre.
Todos os direitos reservados à Igreja Batista Central de Belo Horizonte

1

Deus espera que ao me encontrar com Ele, ao ter minha vida transformada, que eu compartilhe isso com outros, mesmo sem
instrução. Mas ele ainda deu instruções:
“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a
obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”. Mateus 28:19-20
Mas apesar das instruções, ele espera que minha vida seja um impacto na vida dos outros. Ele espera que este propósito já esteja
encravado na minha alma.
Pergunta: Qual é o alimento verdadeiro de Jesus e do crente?
A palavra de Jesus para os discípulos foi: “A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.” Deus
tem um propósito para nossas vidas. Você já comeu? A comida que Jesus menciona não é natural. Assim como esta comida é para
o sustento da minha vida física, há uma comida que sustenta a minha vida espiritual.
Ele diz que realizar a obra de Deus é o combustível da sua vida. Mais do que alimentar-se da Palavra, da presença de Deus, o que
mantém o crente vivo e saudável é realizar a vontade dEle e completar sua obra. O crente que não ganha almas não é sadio. Pode
estar se alimentando da Palavra, mas não é sadio. Ganhar outros vai te manter vivo na vida cristã. É como se Jesus estivesse
dizendo: “Já comi algo sim: acabei de levar mais uma pessoa para o meu Pai e vem aí uma cidade inteira”.
Pergunta: O que você está fazendo com o propósito de Deus para a sua vida?
Nós somos igreja em células e primamos por preparar as pessoas para evangelizar, consolidar e liderar. Mas essa mulher não
teve preparo nenhum. Ainda vai ter que fazer uma grande faxina na sua vida, quebrar muitos laços de alma, restaurar muitas
áreas da vida, mas é incrível que logo após seu primeiro encontro com Jesus, parece que absorveu o propósito da vida dela.
Depois, todos os processos de edificação serão ferramentas para ela fazer isso melhor ainda, mas de alguma maneira ela já
começou certo. Aquela mulher era um perigo. Causou alvoroço, ninguém gostava dela, mas mesmo assim ela levou toda a cidade
até Cristo. Não há nada que pode nos impedir se entendemos o propósito das nossas vidas! “Venham, venham, e vejam um
homem que me disse tudo”. Não tinha uma mensagem polida, teológica como nós temos. Não tinha jargões evangélicos. “Eu
encontrei um homem. Porventura não é ele o Cristo?”
Eu posso não ter todo conhecimento, mas se absorver o propósito maior da vida aqui na terra, uma simples palavra causa
impacto. Porque encarnou o propósito. Mas os discípulos só iriam se recebessem uma instrução, se tivessem um evento especial,
um programa. Mas ela não. Foi imediatamente.
Pergunta: Como você tem visto as pessoas que estão ao seu redor durante seus afazeres diários?
Vocês não dizem: “Daqui a quatro meses haverá a colheita’? Eu digo a vocês: Abram os olhos e vejam os campos! Eles estão
maduros para a colheita.” Quando a gente não encarna o propósito de Deus a gente sempre dá uma desculpa como: “não é hora
de evangelismo”. Desculpas e justificativas porque não estamos engajados de cabeça no propósito eterno de Deus. “Estou lidando
com uns problemas no meu casamento, estou num momento especial ...”
Todo dia é dia de colheita. Toda estação é estação de colheita. No consultório é estação da colheita, na escola, no esporte. Não
existe ninguém que não esteja pronto para ser colhido! Jesus diz que o mundo inteiro já está branco para a colheita. BH e região
já estão prontas para ser colhidas. Nós é que não estamos vendo. Jesus vê diferente, ele enxerga o coração das pessoas, ele vê
as necessidades. E chama seu povo, sua igreja, seus discípulos a se posicionarem como trabalhadores dessa colheita. Não é
uma heresia da Central, é Jesus quem está dizendo. Por que ele nos chamou para sermos trabalhadores da colheita? Porque os
campos já estão maduros e as pessoas que estão perto de nós têm sede e somente Jesus é a água viva.
Pergunta: A mulher levou as pessoas da cidade dela até Jesus, que estava no poço, e nós, para onde levaremos as pessoas que
falarmos de Jesus?
Em nossas células cumpre-se a palavra que Jesus nos deixou: “Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou
no meio deles” (Mateus 18:20). Portanto, nossas células e a igreja são os poços que Jesus nos deixou para encaminharmos as
pessoas até Ele.

Conclusão
Enquanto vivemos nossos afazeres diários na família, trabalho, lazer e em qualquer outro lugar por onde passamos devemos
levar às pessoas que encontrarmos pelo caminho aquilo que temos de mais precioso, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso,
vamos nos empenhar em orar e convidar pessoas para nosso proximo dia do amigo! Será de 5 a 10 de novembro.

Avisos
Celula in: Líder, não se esqueça de manter o célula in sempre atualizdado. Contamos com você!
Resgate: O próximo Resgate acontecerá de 23 a 25 de novembro na Sede Campestre. Divulgue na sua célula e fale sobre a
importância do retiro para quem busca cura e libertaçao espiritual. Inscricoes pelo site da Central!
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