
Vamos começar uma nova série de estudos em nossas células. Esta será uma série muito 
interessante porque nos ajudará a entender verdades fundamentais da Bíblia que irão nos 
ajudar no processo de transformação de nossa alma e na mudança de nossas tendências e 
valores. Começaremos com uma importantíssima revisão das verdades sobre a nossa salvação 
eterna, e depois estudaremos sobre o “Espírito Santo transforma a nossa vida”, “Como ficar cheio 
do Espírito Santo”, “A Nova Aliança com Deus”, “A Igreja, Corpo Vivo de Cristo”, “Deus espera algo 
de nós” e “A Volta Triunfal de Cristo”. Vai ser muito poderoso. 

Mas antes de começar vamos repassar umas dicas importantes para você, amado líder de célula:

• Não se preocupe com o fato de você não ser perfeito em tudo que vai ensinar, porque 
ninguém ainda é perfeito. Você não precisa fingir que é o que não é; aliás, o Espírito Santo 
quer usar a nossa transparência e honestidade para encorajar os novos a continuarem 
seguindo Jesus. O mais importante é você andar na luz que você já tem e Deus o usará.

• Ore bastante antes dos encontros da célula. Ore com fé, creia que o Espírito Santo está 
dirigindo você e que tudo vai dar certo; seja confiante na unção do Espírito Santo. Prepare 
com capricho cada parte da reunião e envolva sempre outras pessoas nas diversas partes 
da reunião. Isto dá dinamismo e oportunidade para treinamento.

• Receba a todos com muita alegria e ânimo contagiante, como alguém cheio de Jesus 
que você realmente é. Seja sensível às necessidades e orem uns pelos outros.

Agora, vamos começar o primeiro estudo da série. 

Leitura Bíblica: João 3.16
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

A maior e mais inquestionável verdade que a Bíblia revela de capa a capa é que Deus é bom, e 
sempre muito bom. Deus é amor! Leiam o Salmo 100 com atenção e vejam: Ele é Deus, foi Ele 
quem nos criou e é, por natureza, bom e misericordioso. Ele ama a todas as pessoas do mundo, 
como lemos em João 3.16, e quer nos abençoar e nos dar uma vida feliz (João 10.10). 

Pergunta: Como Ele provou o seu amor para conosco? (deixe alguém responder e depois leiam 
João 15.13; Romanos 5.8 e Efésios 5.2)

INTRODUÇÃO



Todos pecaram, desobedecendo a Deus. Precisamos compreender que, como nosso criador, 
e querendo o nosso máximo bem e sucesso, Deus nos deu os seus mandamentos. Leiam 1 
Reis 2.3 e Salmo 1.1-3. Porém, não existe nenhuma pessoa justa que tem obedecido aos 
mandamentos de Deus (Romanos 3.10-12).

Pergunta: Existe alguém que nunca pecou, exceto Jesus? (deixe alguém responder e confira 
Romanos 3.23 e Isaías 64.6)

O resultado do pecado é muito sério. A Bíblia afirma que o resultado do pecado é a morte 
(Romanos 6.23). Sabemos que todos vão morrer fisicamente, mas morte espiritual é quando 
a pessoa é separada de Deus eternamente (Apocalipse 20.11-15, 21.8). Depois que a pessoa 
morrer, ela é julgada e não haverá outra chance (Hebreus 9.27). Ao contrário do que muitos 
pensam, nem todos vão herdar o reino de Deus (1Coríntios 6.9-10).

Como Deus é justo e bom, Ele quer perdoar e salvar a todos. 

Perguntas:
1. Quem pode ter a vida eterna? (Deixe alguém responder e lembre João 3.16: toda pessoa que 
crer em Jesus)
2. Quem pode ser salvo? (Atos 2.21: quem invocar o nome do Senhor)
3. A Palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Por que parece que Ele está demorando tanto? (2 
Pedro 3.9: porque Ele é paciente e não quer que nenhum pereça)

Ninguém pode ser salvo fazendo boas obras. A salvação é um presente de Deus 
completamente gratuito, recebido pela fé e não através de nossos esforços. Leiam Efésios 2.8-9 
e Tito 3.4-7 com muita atenção. Ninguém será justificado ou perdoado por obedecer a qualquer 
lei, sacramento ou ritual, ou por pertencer a uma igreja ou fazer parte de uma família piedosa. 
Para serem justificados, todos precisam ter fé em Jesus Cristo (Gálatas 2.16). 

Só Jesus pode nos salvar. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus (João 14.6). 
Ele é o único nome pelo qual podemos ser salvos, como afirma claramente Atos 4.10-12. Então, 
quem tem Jesus, tem a vida eterna; quem não tem Jesus, não tem a vida eterna (1João 5.10-12). 
É simples assim! Simples mesmo!

Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos perdoados. Quando João 
Batista começou a pregar, ele só falava de arrependimento (Mateus 3.2). Quando Jesus começou 
seu ministério, também começou pregando sobre arrependimento (Mateus 4.17). Jesus disse 
que veio ao mundo exatamente para isso: chamar os pecadores ao arrependimento (Lucas 
5.32). Ele chegou a afirmar que há imensa alegria no céu quando um pecador se arrepende 
(Lucas 15.7). Arrependimento genuíno envolve vários passos:

1. Reconhecer o pecado.

2. Sentir tristeza pelo pecado, mas uma tristeza segundo Deus, produzida pela convicção 
do espírito Santo (2Coríntios 7.9-10).

3. Virar as costas para o pecado e decidir de todo coração abandoná-lo.

4. Fazer restituição quando for necessário (Lucas 19.8), como, por exemplo, pedir perdão 
a pessoas que tenha ofendido, devolver objetos ou dinheiro furtado, voltar pra casa, etc.



Precisamos crer em Jesus para sermos salvos. Foi o que Paulo respondeu ao carcereiro em Atos 
16.30-31. Ou seja, não é suficiente apenas acreditar que Deus existe, porque até os demônios 
creem em Deus e tremem (Tiago 2.19). O “crer” bíblico significa uma entrega completa da nossa 
vida ao Senhor Jesus (João 1.12) e envolve recebê-lo como Senhor, ou seja, como dono da 
nossa vida. 

Pergunta: O que acontece com quem não crer em Jesus? (Deixe que alguém responda e depois 
leiam João 3.18, 36: quem não crer já está condenado, não verá a vida e a ira de Deus permanece 
sobre ele).

Precisamos confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Para ser salvo, é preciso um 
posicionamento claro e público. Veja como é importante a confissão em Romanos 10.9-10 e 1 
João 4.15. Quem tem coragem de confessar a Jesus perante os homens, Ele o confessará diante 
do Pai, mas aquele que o negar diante dos homens, Jesus também irá negá-lo perante o Pai 
(Mateus 10.32-33). 

Deus perdoa completamente os nossos pecados e nunca mais seremos condenados por 
Ele.  Jesus derramou seu sangue numa morte terrível por crucificação para a remissão completa 
(perdão) dos nossos pecados (leiam Mateus 26.28 e 1 João 1.7). Quem é justificado dos seus 
pecados pelo sangue de Jesus será salvo por Ele da ira de Deus (Romanos 5.9) e agora pode 
experimentar a paz de uma das maiores promessas da Bíblia: Deus se esquece dos nossos 
pecados confessados. Vejam Hebreus 8.12, Hebreus 10.17, Isaías 43.25 e Salmo 103.11-13. A 
Bíblia afirma que simplesmente não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo 
Jesus, ou seja, para os que não vivem mais como viviam antes, mas vivem como convertidos 
pela fé em Jesus Cristo, o Salvador.

Agora, para terminar, o melhor de todo este estudo: Qualquer um pode ter certeza da sua 
salvação! Isto porque Deus deseja que sejamos seguros e confiantes com relação à nossa 
salvação. Por isso é que Jesus foi tão claro a este respeito. Leiam João 3.18 e João 5.24. Ele disse 
em João 3.18 que quem crê no nome do Filho Unigênito de Deus não será julgado por Ele. Disse 
ainda que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna (não disse que um dia terá, mas que já 
tem a vida eterna). Já passou da morte para a vida (João 5.24).

Pergunta: 
Então, quem pode saber com certeza que já tem a vida eterna? (deixe que respondam e depois 
leia 1João 5.13: quem crê no Filho de Deus, Jesus Cristo).
Quem é que testifica conosco que somos filhos de Deus? (leiam Romanos 8.16).

Não podemos nos esquecer de frisar que “crer em Jesus” significa recebê-Lo como dono 
da nossa vida e por isso, desejar e procurar obedecê-Lo em tudo (Hebreus 5.8-9). “Ah, mas 
e se eu pecar?” perguntam muitos. Se pecarmos, uma vez salvos, nós não perdemos a nossa 
salvação. Jesus é o nosso Advogado porque já pagou o preço dos nossos pecados (1 João 2.1-
2). Além disso, ao recebê-Lo como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Na vida natural, 
quando um filho é rebelde, não deixa de ser filho de seu pai. Mas um filho rebelde perde muito, 
porque perde a intimidade com seu pai. Quando nós pecamos, mesmo que não perdemos a 
salvação, nós prejudicamos a nossa intimidade e comunhão com Deus (1 João 1.5-6).



E se pecarmos, podemos restaurar a nossa comunhão com Deus confessando sinceramente 
os nossos pecados. Quando confessamos o nosso pecado, podemos ter certeza absoluta que 
Deus nos perdoou e que estamos em plena comunhão com Ele, porque a Bíblia assim o diz. Veja 
com atenção o que está escrito em 1 João 1.9.

Somos salvos pela graça mediante a fé (Efésios 2.8). Agora devemos permanecer firmes da mesma 
maneira, pela fé e através da graça de Deus que nos fortalece e capacita a fazer as coisas certas 
diante de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 1.24 que “é pela fé que vocês permanecem firmes”. 

Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a vida eterna (João 3.36, João 
1.12, Romanos 10.9-10, 1 João 5.12-13). Isto deve ser um motivo de grande alegria e paz em sua 
vida e, também, a maior razão para você se tornar um vibrante adorador. Afinal, Jesus fez tudo 
por nós! Você deve perseverar nesta decisão e nesta escolha, sabendo que o Maligno tentará 
lançar dúvidas e acusações, dizendo que você não tem a salvação. Não duvide das promessas 
de Deus. A Palavra de Deus garante que você já tem a vida eterna (João 3.16). Leia Apocalipse 
12.10-11. Veja a importância da perseverança: 

Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente recompensada.
Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o 
que ele prometeu; pois em breve, muito em breve “Aquele que vem virá, e não demorará.
Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele”. Nós, porém, não somos 
dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. (Hebreus 10:35-39).

Se houver alguém presente na célula que ainda não tem esta certeza, pode orar agora mesmo 
recebendo a Jesus com seu Salvador pessoal. Líder, faça um convite para que orem juntos 
confessando Jesus como Senhor e Salvador. Celebrem esta decisão com muita alegria!

Quanto mais nos alimentarmos da Palavra de Deus, quanto mais aprendermos a orar e a 
valorizar a amizade e a comunhão com outros crentes, mas firmes nos tornaremos. Nosso 
desafio é: separe um tempo devocional diário com Deus para a leitura da Bíblia, meditação no 
que leu e para um tempo de oração. Além disso, comprometa-se em participar assiduamente 
de sua célula e dos cultos de celebração. Como as crianças tem pai e mãe que as ajudam a 
crescer, o cristão tem uma família de Deus que o encoraja, protege e discípula. Viva a plena 
comunhão de sua igreja em células. 

Querido líder, não se preocupe em ter que ministrar todo o conteúdo deste estudo. Sei que está um 
pouco longo, porque precisamos pensar naqueles que estão começando a liderar agora e oferecer-
lhes um conteúdo bem explicado. Sei também que não é um texto perfeito. Ajude-nos a aperfeiçoa-
lo. Mas, por favor, não fique preso nos detalhes: faça um resumo seu, ministre sobre o que mais 
te abençoou pessoalmente neste estudo, sobre o que mais Deus te falou e o que mais te chama a 
atenção. Flua no Espírito. Dê esta lição à sua maneira. Temos pela confiança em você e sabemos 
que você é capaz e capacitado pela graça de Deus. Estude, ore e ministre com plena fé e confiança. 
Os membros da sua célula vão ser edificados, alguns se converterão e outros terão mais certeza e 
confiança na salvação deles. Ósculo santo!

CONCLUSÃO

DESAFIO

Palavra do pastor para você: 


