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Estamos conversando em nossas células sobre a nossa identidade como igreja e como discípulos de Jesus neste mundo 
afastado de Deus e tão cheio de problemas. Entendemos que o nosso chamado precisa ficar bem claro. É preciso ficar 
bem claro qual a nossa identidade como cristãos e qual a nossa missão aqui nesta vida.

Este tema está sendo abordado nos cultos da Central até a nossa Conferência Paixão Contagiante e também nos estudos 
de célula.  Cremos que, aprendendo mais sobre a missão, a visão, as metas e os valores que norteiam nossa igreja, 
promoveremos uma maior unidade, comprometimento e amor por uma igreja tão bonita e abençoada como a Central. 
Às 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. 

Desde o início de seu ministério na terra, a missão dada por Jesus a todos os seus seguidores está bem clara, como 
registrado em Marcos 3.13-15 e em Mateus 28.18-20. Vimos na semana passada que Ele nos enviou para fazer 
outros discípulos, dando-nos a ordem e a autoridade para pregar o Evangelho e para expulsar demônios.  Aprendemos 
que seguir a Cristo envolve um processo (relacionamento com Ele e transformação pessoal) e um propósito (sermos 
discípulos frutíferos), com objetivo final de transformarmos o mundo. Isso ficou tão claro para seus primeiros discípulos, 
que ao escreverem suas cartas, costumavam identificar-se como servos e discípulos de Jesus (Romanos 1.1, Filipenses 
1.1 e 2 Pedro 1.1, por exemplo), porque esta era a identidade deles e é a nossa também. Somos discípulos e servos 
de Jesus Cristo.

Hoje vamos avançar um pouco mais, e analisarmos como Ele espera que cumpramos esta missão. Mas antes de 
começar, lembre-se:

• Ore bastante antes dos encontros da célula, prepare-se e deixe o Espírito Santo usá-lo.
• Lidere um bom período de louvor, um tempo de oração, inclusive por cura e restauração, e busque 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. Dê esta lição à sua maneira. Se quiser, ouça a pregação desta mensagem no site 
www.ibcbh.com.br, ministrada no culto do dia 18 de maio às 10 horas. 
• Receba a todos com muita alegria e ânimo contagiante, como alguém cheio de Jesus que você realmente é. 
Promova testemunhos, conversas e perguntas interessantes. Boa reunião. Jesus prometeu e estará com você e no 
meio da célula.

Agora, vamos começar o estudo. 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

Leitura Bíblica: 1 Samuel 11. 1-11

O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: “Faça um tratado conosco, 
e nos sujeitaremos a você”. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: “Só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque 
o olho direito de cada um de vocês e assim humilhei todo o Israel”. As autoridades de Jabes lhe disseram: “Dê-nos sete dias para que 
possamos enviar mensageiros a todo Israel; se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos”.Quando os mensageiros chegaram a 
Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado 
do campo e perguntou: “O que há com o povo? Por que estão chorando? “ Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham 
dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou dois bois, cortou-os em pedaços e, por 
meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo o Israel, proclamando: “Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul 
e Samuel”. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia trezentos 
mil de Israel e trinta mil de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: “Digam aos homens de Jabes-Gileade: ‘Amanhã, na hora mais 
quente do dia, haverá libertação para vocês’ “. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então, os homens de 
Jabes disseram aos amonitas: “Amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem”. No dia seguinte, Saul 
dividiu seus soldados em três grupos; entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente 
do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram dois juntos.
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INTRODUÇÃO
CHAMADOS PARA VIVER VITORIOSAMENTE
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Este é um relato muito interessante e rico. Para certificar-se que todos entenderam, recapitule a história lida, pedindo que 
alguém a conte com suas próprias palavras. Pergunte então ao grupo:

1. Qual foi a atitude dos israelitas moradores da cidade de Jabes-Gileade diante do cerco dos amonitas? Decidiram 
lutar e enfrentar o inimigo?
2. Por que o Espírito Santo, através de Saul, ficou tão furioso com esta atitude?
3. Qual foi a exigência de Naás para fazer um acordo com os israelitas e deixá-los viver?

A primeira coisa a observar é que Naás, líder dos amonitas é uma figura do diabo no Velho Testamento. Seu nome “Naás” 
significa “inimigo” e dele se origina o nome satanás. Como o diabo, Naás cercou o povo de Deus e procurava destruí-lo 
(veja 1 Pedro 5.8).

Também fica bem claro que Saul ficou furioso com aquela atitude passiva e covarde do povo de Jabes-Gileade porque o 
Espírito Santo se apoderou dele (verso 6), o que nos permite concluir que Deus mesmo ficou furioso e desapontado com 
a atitude do seu povo. O povo de Deus estava se acomodando e até propôs uma aliança com o inimigo. Não consideraram 
a opção de lutar, de enfrentar e crer que Deus poderia dar-lhes uma grande vitória. Parece que eles não acreditavam na 
possibilidade de vitória, talvez nem a almejassem. Para eles já estava bom demais se apenas sobrevivessem. 

Infelizmente, esta é a atitude de muitos cristãos hoje em dia: querem apenas viver sua vidinha normal, e acabam 
fazendo uma aliança e servindo ao inimigo e aos seus interesses. Agimos assim quando assumimos um estilo de vida de 
sobrevivência ou de manutenção. Podemos citar alguns exemplos desta atitude que entristece tanto a Deus: 

• Quando um casal desiste de sonhar e lutar por um casamento maravilhoso, cheio de amor e realização. Se 
acomodam, não investem pra valer no relacionamento, não se separam, mas apenas sobrevivem;

• Muita gente dentro da igreja não sonha ou se dispõe a ser grandemente usado por Deus. Estão na igreja, não se 
desviam, mas também não vivem uma vida abençoada e frutífera, Basta sobreviver que já está muito bom;

• Muitos não pensam em ter uma vida maravilhosa e cheia de propósito. Basta viver o dia-a-dia, pagar as contas, 
ter o suficiente para uma vidinha legal;

• Ou quando a igreja desiste de alcançar o mundo para Cristo e escolhe apenas manter o que já alcançou, sem crer 
que pode ser relevante e transformar o mundo;

• É também o exemplo de uma célula com atitude apenas de sobrevivência, que não cresce espiritualmente e nem 
alcança outros para Jesus. 

Todas estas e muito mais são atitudes de sobrevivência, de não lutar, e de tentar conviver pacificamente com o inimigo, 
com o mundo, com as crises. Parece que os crentes estão ficando acomodados e satisfeitos com muito pouco, ainda 
mais considerando todas as promessas de vida abundante em toda a Bíblia. Não podemos aceitar esta atitude. Fazer uma 
aliança e servir a Naás era totalmente contra a vontade de Deus.

Podemos também observar que o inimigo de fato não queria matar os habitantes de Jabes-Gileade. Queria mesmo era 
desmoralizá-los (veja o verso 2). Também o diabo não pode (1Joao 5.18) e nem quer nos matar. Um crente serve muito 
melhor aos propósitos do inimigo quando sai por aí exibindo uma vida derrotada e medíocre. Quem vai querer ser como 
ele e viver como ele vive? Fomos chamados para sermos diferentes, luz do mundo.

O povo de Deus não foi destinado apenas para sobreviver, mas para vencer e conquistar. A atitude de sobrevivência 
é a maior inimiga da vitória. Toda aliança com o inimigo terá uma condição e um alto preço. Naás desejava arrancar o 
olho direito de cada israelita, porque este era o olho da mira, usado nos combates tão comuns daquela época. Ou seja, 
ele queria garantir que o povo de Deus estivesse fora de combate pelo resto de suas vidas. Hoje também, tudo que o 
inimigo deseja é que os crentes não se envolvam na missão dada  por Cristo, de pregar e libertar os cativos, de conquistar 
as cidades e nações para Jesus. E para isso, ele quer roubar a nossa visão. 

Se escolhermos apenas sobreviver, não lutar e não sonhar, isto terá um alto custo, porque ninguém pode fazer uma 
aliança com o diabo e o pecado e esperar que não vá pagar nenhum preço. Algo precioso o diabo sempre quer tomar. 

A solução é fazer o que Saul fez: 

• Ele parou o que estava fazendo. E nós precisamos parar para uma profunda avaliação. Será que estamos apenas 
sobrevivendo ou estamos crescendo e avançando em nossa vida cristã e em nossas conquistas para Deus?

• Olhar a situação com honestidade e deixar que a indignação do Espírito Santo se apodere de nós e encha o nosso 
coração

• Ter temor do Senhor e decidir nos engajar na batalha de implantação do Reino de Deus na terra. 

Para ilustrar melhor o que estamos ensinando, vejamos dois exemplos bem claros. O primeiro, um exemplo totalmente 
negativo, mostrando exatamente o que nunca deveríamos fazer. E o segundo, um dos mais lindos exemplos de 
intensidade espiritual, um modelo a ser seguido. 
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1º EXEMPLO: 2 REIS 13.14-19. A história do Rei Jeoás e Eliseu. Observe que Deus prometeu uma vitória 
completa contra a Síria, mas por pura falta de intensidade espiritual, de fervor e de visão, o rei que poderia ter 
exterminado a Síria agora teria apenas três vitórias. Quantas bênçãos e vitórias nós estamos perdendo apenas por 
falta de dar todas as flechadas, ou seja, de sermos intensos e comprometidos com as coisas de Deus.

2º EXEMPLO: MARCOS 5.21-43. Apesar dos vários obstáculos na caminhada de Jairo (sua posição na sinagoga, 
a multidão, a parada para atender uma mulher enferma, a notícia terrível da morte da filha), Ele não desistiu jamais. 
Não aceitava a perda da filha preciosa e por isso foi super intenso espiritualmente. Ele se humilhou, se lançou ao 
chão e implorou insistentemente. Jairo é um exemplo da atitude que agrada a Deus, de fé, perseverança e busca 
da vitória. 

CONCLUSÃO 

• Falta intensidade espiritual em nosso meio. Desistimos muito fácil, oramos muito pouco, quase não jejuamos e 
não pagamos o preço por maiores conquistas. Precisamos decidir que não somos cristãos apenas sobreviventes, 
mas somos vencedores por meio de Cristo (Romanos 8.31 e 37);

• Temos o mau costume de desistir ao primeiro obstáculo. Se Jairo estivesse aqui ele diria: Não desista, não faça 
alianças com o inimigo. Deixe Deus dar a palavra final em sua vida;

• Não se acomode e não faça alianças com o inimigo. Não negocie seus valores e seus sonhos;

• Se você está ou foi ferido pelo inimigo, Deus pode curar e restaurar sua visão espiritual.

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 lideres 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. 


