
Igreja Batista Central de Belo Horizonte 1

Estamos começando uma nova série de estudos em nossas células. Desta vez, será breve e baseada nas pregações que 
serão ministradas nos cultos de celebração da Central aos domingos, nestes dias em que nos preparamos para a nossa 
Conferência Paixão Contagiante. Vamos falar sobre a missão, a visão, as metas e os valores que norteiam nossa igreja, e, 
consequentemente, o nosso ministério de serviço a Deus e sua causa. Vai ser muito importante, porque maior clareza 
neste assunto poderá trazer uma maior unidade, comprometimento e mais amor dos membros e frequentadores por 
uma igreja tão bonita e abençoada como a Central. As vezes, a falta de clareza inibe um maior engajamento daqueles 
que ainda não compreenderam o chamado que Jesus Cristo fez a todos os seus discípulos. 

Mas antes de começar, lembre-se:

• 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.

• Peça e deixe que o Espírito Santo lhe conduza. Você pode liderar o louvor como sentir que deve, pode liderar um bom 
momento de oração, inclusive por cura e restauração, e deve buscar entender bem o estudo para ser capaz de reparti-lo 
sem ler todo o seu conteúdo mecanicamente, mas compartilhando o que mais Deus te falou ao coração. Flua no Espírito. 
Dê esta lição à sua maneira. Temos plena confiança em você e sabemos que você é capaz e capacitado pela graça de 
Deus. Os membros da sua célula serão muito edificados.

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

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

Leitura Bíblica: Marcos 3.13-15

Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele.
Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar
e tivessem autoridade para expulsar demônios.

Esta narrativa se dá bem no começo do Evangelho de Marcos, quando Jesus estava iniciando o seu ministério público. 
Um pouco antes, nos capítulos 1 e 2, Marcos nos conta como Jesus foi chamando os seus primeiros discípulos, dizendo-
lhes apenas: “Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens” (Marcos 1.17). Ou, como no caso de Mateus, dizendo 
apenas “siga-me”! (Marcos 2.14).

Mas ao completar o grupo inicial de doze seguidores, Jesus subiu a um monte com eles e fez questão de apresentar 
claramente a proposta do tipo de discipulado que estava oferecendo. Ao desafiar aqueles homens a segui-Lo, Jesus os 
estava chamando para “que estivessem com Ele” e para que “os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar 
demônios”.  Duas coisas estavam bem claras no “contrato”: o processo e o propósito. E ninguém é um verdadeiro 
discípulo de Jesus se não entender esses conceitos.

Em primeiro lugar, como processo de discipulado, estava explicito que o chamado era para um relacionamento pessoal 
com Jesus. A ideia não era que eles frequentassem uma classe de estudos bíblicos, mas sim que eles estivessem juntos, 
convivendo com o Mestre, compartilhando Sua intimidade pelo tempo que fosse necessário.

Em segundo lugar, eles foram levados a entender, desde o começo, que o discipulado tinha um  objetivo final: que todos 
fossem enviados a realizar a obra de Deus. Seguir a Cristo não significava formar um grupo de amigos andando juntos, 
simplesmente para desfrutarem uns dos outros. Era para darem frutos. Quando três anos mais tarde Jesus lhes diz “Vocês 
não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça”, isso não foi nenhuma surpresa 
para eles, pois a ideia já estava clara desde o inicio do chamado. Nenhum deles reagiu, estranhou ou se negou a trabalhar 
pelos frutos, porque entendia que isso fazia parte do discipulado.
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Hoje, ao tomarmos a decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador, nós nos tornamos seguidores e discípulos de 
Jesus tanto quanto aqueles doze primeiros. E o chamado é o mesmo:

1. Como discípulos, somos chamados para estarmos com Ele.
Isso fala de desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo, de conhecê-Lo intimamente, descobrir sua vontade e 
obedecer aos seus mandamentos e a Sua direção. Cristianismo não é religião, é relacionamento com Deus por meio de 
Jesus. Por isso, o estudo da Palavra de Deus, a prática da oração constante, o louvor, a adoração e a comunhão com o 
Espírito Santo são tão importantes. A maioria dos ministérios que desenvolvemos na igreja são ministérios de processo, 
que nos ajudam a crescer em relacionamento e conhecimento de Deus. É a intensidade do nosso relacionamento com 
Deus e com os outros discípulos que geram transformação e maturidade espiritual. É relacionamento de dependência e 
obediência a Jesus que gera qualidade de vida cristã. 

2. Como discípulos, somos chamados a pregar o Evangelho.
Muitos querem limitar a vida cristã ao relacionamento com Cristo e sua igreja, desprezando o propósito final que é dar 
frutos. E isso é impossível. Não podemos ficar no processo a vida toda.  Aquele que não faz outros discípulos está em 
franca infidelidade ao chamado de Cristo. Ele nos deu uma grande comissão, que é um mandamento universal: 

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 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 lhes ordenei. E eu 
estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos” (Mateus 28:18-20)

É unânime em toda a igreja mundial que a tarefa encerrada nestas palavras pertence a todo cristão. Pregar o evangelho, 
fazer discípulos, não é encargo exclusivo de uma classe de pastores, missionários, ou de quem goste deste desafio. 
É para todos os que abraçam a fé cristã! Somos chamados por Jesus a impactar o mundo, fazer a maior colheita da 
história e viabilizar a volta de Jesus. Todos os ministérios de processo devem cooperar para que a igreja esteja preparada 
e mobilizada para frutificar. Por isso nossas células são células de relacionamento (o processo) e de evangelismo (o 
propósito), e os dois andam juntos. Enquanto Jesus se relacionava e ainda treinava os seus discípulos, Ele já os enviava 
a pregar, pois processo e propósito andam juntos ao longo de toda a vida de um discípulo.

3. Como discípulos, somos chamados a expulsar demônios. Fica bem claro também que Ele nos deu 
autoridade para literalmente expulsarmos demônios de pessoas pra quem estamos pregando o Evangelho e isto é um 
privilégio. Mas também significa, num sentido maior, que quando pregamos o Evangelho e mais e mais pessoas recebem 
a Cristo, estamos efetivamente destruindo as obras do diabo e expulsando-o e reduzindo sua maligna influência da 
sociedade. É assim que podemos dizer que o Reino de Deus está sendo implantado e que estamos trabalhando para 
que “Venha o Teu Reino” na terra.  

CONCLUSÃO
• Seguir a Cristo envolve um processo e um propósito. O processo é de transformação de nossa vida através de 
relacionamento com Ele. O propósito é nos tornarmos os discípulos frutíferos que Ele deseja, para cumprimos a 
grande comissão que Ele deu a todos nós e, através da evangelização, transformarmos o mundo.

• A não ser que nos multipliquemos, alcançando e reproduzindo em muitas outras pessoas a nossa fé e nossa vida 
cristã, nunca poderemos chegar um dia diante do Pai e dizer como Jesus disse em João 17.4: “Eu te glorifiquei na 
terra, completando a obra que me deste para fazer”. Que este seja o nosso objetivo.

DESAFIO
A Conferência Paixão Contagiante, que acontecerá nos dias 30 e 31 de maio (sexta e sábado) e no dia 01 de junho 
(domingo), não é apenas para os lideres de células, mas para todas as células. Haverá uma grande e festiva abertura na 
sexta-feira à noite, um treinamento poderoso para os líderes de células no sábado de manhã, e tremendos cultos para 
todos no sábado à noite e domingo manhã e noite. O tema é: “Para irem e darem FRUTOS”. Exatamente o que estamos 
abordando hoje. Convide e insista para que o seu líder em treinamento e sua célula compareçam. Maiores informações 
em nosso site www.ibcbh.com.br. 


