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A  C A R TA  V I VA  D E  C R I S T O
Série Boa Notícia

De 16 a 21 de Julho

Se você está cansado de tanta notícia ruim, tanta tragédia, corrupção e caos, você veio ao lugar certo. Nas próximas três 
semanas vamos conversar sobre a melhor notícia de todos os tempos. E vamos perceber como essa notícia maravilhosa 
impacta a vida de todos que a descobrem.
Pare por um instante e pense com sinceridade: qual seria a melhor notícia que alguém pode ouvir na vida? Tente imaginar 
todas as hipóteses possíveis. Qual seria a grande notícia de todos os tempos? Existiria alguma notícia mais espetacular 
do que a descoberta que Jesus pagou todas as nossas dívidas para que pudéssemos ter nossa comunhão restaurada com 
Deus? Existiria algo mais severo do que estar condenado a passar toda uma vida e a eternidade longe de Deus?
Por essa razão o Evangelho passou a ser conhecido como Boa Nova. E nós, Evangélicos, conhecidos como portadores das 
Boas Novas. O apóstolo Paulo vai dizer: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita 
não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. 2 Coríntios 3:3
Portanto, alegre-se! Você que foi salvo por Jesus é o mensageiro da melhor notícia de todos os tempos! Se você está 
cansado de tanta notícia ruim, tanta tragédia, corrupção e caos, você é a pessoa certa para mudar essa situação; você é a 
carta viva de Cristo para a nossa geração!

QUEBRA-GELO

Passo 1: Separe as pessoas presentes em sua reunião de célula em dois grupos. Por exemplo, se tem oito pessoas 
presentes, separe quatro para cada lado. Cada grupo deve eleger um jornalista que deve receber um papel (e caneta) com 
as seguintes perguntas: Para você, quem é o cristão? Para você, o que é a Igreja? Para você, quem é Jesus? Entregue o 
material aos “jornalistas” separados dos grupos, sem que as pessoas escutem as orientações ou vejam as questões da 
folha. Estas perguntas devem ser feitas uma de cada vez pelo “jornalista” que deve anotar as principais respostas.

Passo 2: Peça aos dois jornalistas para aguardarem e em seguida oriente cada grupo separadamente, sem que os 
“jornalistas” e sem que os membros do outro grupo escutem as orientações dadas. Faremos uma simulação de que somos 
pessoas comuns andando nas ruas e seremos entrevistados por um jornalista. O grupo 1 deverá ser instruído para que 
cada pessoa assuma o papel de um não cristão, ou seja, ao responder as perguntas da pesquisa deve tentar imaginar o que 
uma pessoa que não conhece a Cristo responderia. O grupo 2 deverá ser instruído a responder como um cristão apaixonado 
por Jesus.

Passo 3: Faça uma roda com todos os presentes. Peça aos jornalistas para apresentarem as principais respostas obtidas. 
Comparem as respostas dos dois grupos. Recomendamos que você que está se preparando para facilitar essa lição assista 
o vídeo: Como o Mundo te Vê Cristão? // documentário completo (https://www.youtube.com/watch?v=UYnzPsMEb0A). 
Orientamos você a assistir o vídeo anteriormente e, caso seja necessário, utilize o material ou parte dele para ajudar na 
discussão do grupo. Você pode compartilhar com o grupo algumas respostas que marcaram você neste documentário.

INTRODUÇÃO

Para inaugurar nossa série, hoje vamos conhecer um pouco sobre a história de Mateus. Vamos descobrir como a Boa 
Notícia chegou até ele e o que aconteceu em sua vida após este fato. Leia Lucas 5:27-32:

Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: “Siga-me”. Levi levantou-se, 
deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com 
eles: publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos 
discípulos de Jesus: “Por que vocês comem e bebem com publicanos e ‘pecadores’? “ Jesus lhes respondeu: “Não são os que 
têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento”

Cafarnaum era uma rota comercial e ali havia uma coletoria de impostos. Os publicanos responsáveis por este 
serviço eram detestados pelo povo. Jesus morava lá e, passando diante da coletoria, viu Mateus, também chamado 
Levi, filho de Alfeu, a quem chamou e este imediatamente o seguiu. Até então os evangelhos detalham cerca de 
sete sinais notórios que Jesus havia feito, alguns deles não publicamente, mas suficientes para a fé de Mateus.  

Quais foram as atitudes de Mateus, após o seu chamado, que nós devemos imitar?

Ele atende imediatamente ao chamado de Jesus

Quando Mateus se encontrou com Jesus, aquele momento marcou sua vida para sempre. Em Jesus, Mateus encontrou 
sentido para sua vida de tal forma que ele se dispôs a deixar tudo. Exercendo aquela função ele não era aceito diante da 
comunidade judaica, pois os cobradores de impostos eram considerados traidores que exploravam o povo para benefício de 
Roma, isso sem contar a corrupção comum naquela profissão. Fato é que Jesus mudou a vida de Mateus, transformando-o 
em um discípulo fiel e um dos autores dos evangelhos. Mateus deixa seu privilegiado cargo público para seguir a Jesus, 
abrindo mão de conforto e prazeres terrenos para viver uma aventura capaz de transformar o mundo ao lado de Jesus. Ele 
descobriu que não existe escolha melhor. E você, já descobriu este Jesus que dá um verdadeiro sentido à vida de quem dele 
se aproxima? O que ainda te prende em sua vida terrena? O que você está disposto ou tem que deixar para seguir Jesus? 
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Honra a Jesus 

Ele oferece um grande banquete em sua casa em celebração por aquele encontro com Jesus. Queria que todos soubessem 
que ele fazia parte dos seguidores de Jesus. Aquela refeição especial era uma maneira de Mateus testemunhar a todas as 
pessoas o que Jesus havia feito na vida dele. Em Atos 1:8 Jesus afirma que seremos suas testemunhas em toda a terra. 
Isso quer dizer que somos a carta viva de Jesus e que as pessoas devem ver Cristo em nós. Uma testemunha é alguém que 
conta algo que viveu ou presenciou. Jesus sabia que uma das maneiras mais impactantes de se espalhar a Boa Notícia é 
por meio do compartilhar das experiências pessoais de cada discípulo. 

Há muitas maneiras de manifestarmos e celebrarmos Jesus por aquilo que ele tem feito por nós. De que maneira você tem 
feito isso? As pessoas ao redor sabem o que Jesus fez em sua vida? O seu testemunho em todos os ambientes em que você está 
inserido honra ou desonra o nome de Cristo?

Convida todos do seu relacionamento para conhecerem Jesus

Aquele encontro marcou tanto a vida de Mateus que ele queria que todos conhecessem a Jesus. Note que o banquete foi uma 
maneira propícia para receber as pessoas na casa dele, oferecendo algo especial para que elas tivessem a oportunidade 
de se encontrar com Jesus. Mateus fez um grande dia do amigo. Preparou tudo com excelência e convidou numerosos 
publicanos, colegas de trabalho, gente notoriamente pecadora do meio do povo, a classe religiosa de fariseus e escribas 
e também os discípulos de Jesus. 

No banquete de Mateus havia lugar para todo tipo de gente. Nas nossas células, igreja, grupos de relacionamentos há lugar 
para todas as pessoas? Como os não cristãos se sentem perto de você? Eles se sentem bem-vindos ou se sentem julgados? 
Quando um não cristão está perto de você ou quando visita sua célula, ele se sente mais perto de Jesus? Existem pessoas do seu 
ciclo de relacionamento que nunca foram convidadas por você a terem um tempo de comunhão com Jesus?

Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus?

A atitude de Mateus deu ensejo a que Jesus desse um dos seus mais significativos e profundos ensinos sobre o coração de 
Deus e que deve ser o nosso coração e a nossa visão para com as pessoas do nosso relacionamento: 

“Os são não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero e não holocaustos; 
pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mt. 9:12-13

O que Jesus está dizendo é que Deus nunca esteve interessado em uma religiosidade que traz peso e culpa para as 
pessoas. Muitas vezes a religião faz com que o religioso se sinta autossuficiente e tenha uma atitude de superioridade. O 
que Jesus espera de seus discípulos é que eles tenham consciência de que são pessoas limitadas como todas as demais, e 
que foram transformadas pela obra que Cristo realizou. Somos apenas vasos de barro que carregam um tesouro excelente 
(2 Co 4:7). Quando um discípulo tem esta postura de humildade e gratidão a Deus, as pessoas ao redor certamente vão 
receber seu testemunho de maneira muito mais aberta e não vão se sentir julgadas ou acusadas diante de um cristão. 
Lembrem-se de que somos portadores das Boas Novas. E a Boa Notícia não se trata de quem somos ou fazemos, mas do 
que Cristo fez por nós.

CONCLUSÃO E DESAFIOS

O discípulo de Jesus o segue, honra, celebra a sua salvação, mas também tem a visão dos necessitados, compartilha com 
eles a sua fé e esperança para que o conheçam, dando frutos para louvor de Deus. 
Neste ano teremos muitas oportunidades de levarmos outras pessoas a Cristo. Mobilize a sua célula para cumprirmos a 
grande comissão de Jesus. O próximo dia do amigo será na semana do dia 20 a 25 de agosto. Comece desde de já a orar 
e a se preparar para este dia especial. Lembre-se que esta estratégia de receber as pessoas em casa para uma refeição 
especial com Jesus foi usada por Mateus de maneira muito frutífera.
Mas lembre-se também de que você é a carta viva de Cristo. Você é o portador da Boa Notícia e deve testemunhar o que 
Jesus tem feito em sua vida em todos os lugares em que você está inserido: família, trabalho, estudo, atividades cotidianas, 
etc.

Para finalizar, cada pessoa da célula fará uma lista com os nomes de três pessoas que conhecem a Jesus de ouvir falar, 
mas que nunca tiveram uma experiência marcante com Ele. Nas próximas quatro semanas, iremos orar por estas pessoas, 
pedindo a Deus que elas possam conhecer a Cristo.


