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21 Dias de Jejum e Oração
Olá líder de célula, Você está se lembrando de que iniciamos nesta semana os 21 Dias de Jejum e Oração? Ah, que bom! 
Então, envolva sua célula também, convidando-os a participar das manhãs de oração, fornecendo-lhes o devocional e 
o disco de oração, dando as dicas sobre o jejum e convidando-os para a nossa vigília nesta próxima sexta-feira, dia 8.

Próxima semana
Como hoje encerraremos a série de 6 estudos sobre Jesus, o próximo encontro da Célula terá tema livre. Oba! Você 
então poderá planejar o seu próprio roteiro para sua Célula. Você sabe muito bem o que seria mais conveniente. Talvez 
uma festa de aniversários, ou um dia do amigo, ou um encontro só de louvor e oração. Bem, é seu dia livre, para fazer 
como desejar. Só não vale trazer um pastor, missionário ou amigo de outra igreja para ministrar em seu lugar. 

Quebra-gelo
Muitos produtos vêm com uma etiqueta contendo vários avisos e advertências sobre o modo de usar, cuidados e riscos 
ao manuseá-los. Veja se juntos conseguem identificar os produtos que trazem as seguintes advertências: 

1. Atenção! Este produto não deve ser ingerido e pode causar séria irritação aos olhos. Em caso de acidente, beba 
muito leite, lave os olhos com água abundante e procure um médico imediatamente. O contato prolongado com 
objetos metálicos pode causar corrosão ou descoloração.

2. Cuidado! Produto inflamável. Prejudicial à saúde ou fatal se ingerido. 

3. O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. 

4. Atenção! Mantenha longe do alcance das crianças. Prejudicial à saúde se engolido, inalado ou absorvido pela 
pele. Após a aplicação do produto, ventile bem as áreas fechadas antes de retornar a elas. Evite a exposição de 
gêneros alimentícios. Retire aves e animais domésticos do ambiente e cubra bem os aquários. 

5. Atenção! Não utilize o produto para aquecer ou cozinhar alimentos dentro de casa, a menos que haja boa 
ventilação. Fumaça tóxica pode se acumular e causar a morte. 

Respostas do teste: 1. Alvejante; 2. Gasolina; 3. Cigarros; 4. Inseticida; 5. Carvão vegetal

Sugestão para o louvor: As músicas que serão gravadas no próximo CD da Central já estão disponíveis para serem 
ensinadas e ministradas no louvor da Célula. Acesse o site da IBC (www.ibcbh.com.br) ou faça o download em nosso 
podcast do Itunes. A gravação será no dia 24 de agosto, às 18h, na IBC2. Já coloque na agenda de sua Célula. 

Introdução
Já estudamos a respeito de Jesus Cristo como homem, mestre, médico, servo e pastor. Neste último estudo da série, vamos 
nos ater ao conceito de Jesus como rei. O tema do reinado de Jesus enfatiza a sua completa liderança e governo sobre a nossa 
vida. Divergindo dos métodos modernos de propaganda e marketing, Jesus nunca tentou esconder os perigos a que estariam 
sujeitos os que desejassem segui-lo. Ele sempre deixou bem claro o preço de ser seu discípulos. Ele não atraía  multidões 
prometendo saúde, riqueza e felicidade, para depois cochichar baixinho: “Só que, de vez em quando, pode acontecer de 
você ser obrigado a assumir responsabilidades ou fazer sacrifícios”. Pelo contrário, ele era tão sincero quanto ao preço, riscos e 
dificuldades inerentes ao cristianismo que às vezes as pessoas, ao ouvir as suas advertências, se afastavam dele e optavam por 
não mais caminhar ao seu lado. Jesus fazia questão de deixar tudo bem claro quando convidava as pessoas a aceitá-lo como 
rei em suas vidas. É assim que ele nos convida hoje: sem surpresas ou letras miúdas nas entrelinhas.

Leitura Bíblica: Lucas 9.57-62 e 14.28-33

Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: “Eu te seguirei por onde quer que fores”. Jesus respondeu: “As raposas têm 
suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça”. A outro disse: “Siga-me”. 
Mas o homem respondeu: “Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai”. Jesus lhe disse: “Deixe que os mortos sepultem os seus 
próprios mortos; você, porém, vá e proclame o Reino de Deus”.

Lição 6
Jesus Cristo,

rei
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Ainda outro disse: “Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família”. Jesus respondeu: “Ninguém 
que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o Reino de Deus” (Lucas 9.57-62).

“Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente 
para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: ‘Este homem 
começou a construir e não foi capaz de terminar’. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se 
assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará 
uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não 
renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo” (Lucas 14.28-33).

Estes textos exemplificam muito bem o quanto Jesus fazia questão de deixar bem claro que, antes de alguém assumir 
qualquer compromisso ao seu lado, precisavam ter em mente aquilo que ele esperava delas. E o que ele esperava? Tudo! 
Fidelidade total! Ele sempre deixou bem claro que o seu desejo era tornar-se o soberano da vida deles. 

Perguntas: 
1. Que tipo de advertência recebiam de Jesus os que desejavam ser seus discípulos?
2. Em sua opinião, por que Jesus fazia tanta questão de esclarecer o significado e as implicações de ser seu discípulo? 

Desenvolvimento
Jesus falava sem rodeios, de modo que os que desejavam segui-lo pudessem tomar a decisão com base na realidade. 
Ele fazia questão de deixar claro que se ele fosse o rei de suas vidas, teriam de abdicar do trono e entregá-lo a ele. Jesus 
agia assim para ter certeza de que antes de segui-lo, todos pensassem bem os custos. As maravilhosas promessas, mas 
também as responsabilidades inerentes a segui-lo, eram claramente apresentadas. 

Jesus foi bastante claro em sua época. E continua sendo hoje em dia. Ou ele é o rei de todas as coisas ou não é o rei 
de nada. Quando decidimos receber Jesus como nosso Salvador e também como Senhor e Rei, algumas realidades 
começam a mudar em nossa vida:

1. Uma nova sensibilidade ao pecado. Antes de se tornar cristã, uma pessoa vive de acordo com uma percepção 
particular da moralidade. Ela vive de acordo com o que acha melhor, com a maneira como foi criada, ou com aquilo 
que a sociedade considera aceitável. Mas quando Cristo se torna o Rei de sua vida, Ele o chama a uma vida santa. Ele 
exige que tratemos o pecado com seriedade. Os padrões de Jesus estão muito acima dos padrões humanos. Ele espera 
transformação e diz: “Se você me ama, guardará os meus mandamentos” (1 João 2.3).

Pergunta: Quando você se tornou discípulo de Jesus, qual foi a primeira área de sua vida em que Deus começou a 
trabalhar?Qual pecado ele mais queria tratar?

2. Uma nova sensibilidade para com o próximo. Quando concordamos que Jesus seja nosso Rei, é incrível, mas 
passamos a nos importar muito mais com o próximo e suas necessidades. Passamos a nos preocupar em cuidar mais e 
melhor de nossa família, com os colegas de trabalho, os vizinhos, os membros da igreja e todos os que encontramos no 
decorrer do dia. Essa nova sensibilidade nos faz agir diferente ate com quem nem conhecemos, porque agora o Espírito 
Santo nos induz a ter compaixão das pessoas e a demonstrar, de alguma forma, o nosso amor e a nossa preocupação 
por elas. Ele mesmo afirmou que o maior de todos os mandamentos é o amor (Lucas 10.27)

Pergunta: Com relação a quem Deus vem sensibilizando o seu coração ultimamente?

3. Uma nova sensibilidade ao Espírito Santo. Quando Jesus se torna o Rei de nossa vida, nós também desenvolvemos 
uma sensibilidade à direção do Espírito Santo. Se Cristo é de fato o nosso rei, devemos submeter a ele toda decisão 
importante de nossa vida.  Jamais deveremos tomar uma resolução sem antes orar ao Espírito Santo e pedir a sua 
orientação. Se você agir por conta própria, assumindo o comando de sua vida, o Espírito começara a incomodar a sua 
consciência, fazendo-o saber que é hora de ir mais devagar, de ouvir a sua voz e de seguir a sua orientação.

Pergunta: Você pode testemunhar de uma ocasião em que o Espírito Santo lhe mostrou com clareza a direção a 
seguir?Ele já mudou o rumo que você estava seguindo?

Desafio: 
Promova um tempo para que a Célula converse sobre a transformação que Deus tem realizado em seus corações. 
Lembre-se: essa mudança costuma ser um processo, que pode ser rápido ou bastante tranquilo. Mas precisamos ter a 
certeza de que o governo de Jesus já se estabeleceu em nossa vida.

Conclusão: 
• Jesus não prometeu apenas paz, alegria e muitas bênçãos para quem o seguisse. Ele falou também do preço de se tornar 
um discípulo seu. Deixou bem claro que veio para ser o Senhor (Rei) e Salvador daqueles que a ele se entregassem. 

• Há um preço e seguir Jesus, mas também há uma incomparável recompensa.  


