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U M  C A M I N H O  A B E N Ç OA D O
Lição de célula / Série Boa Notícia / 30 de julho – 4 de agosto

Hoje estamos encerrando essa série especial em que conversamos sobre a melhor notícia de todos os tempos. De maneira 
surpreendente vamos descobrir que, além de tudo o que Cristo já fez por nós na cruz, ele ainda deseja nos levar por um 
caminho abençoado, onde cada um poderá viver a maior aventura da sua história. Agora, pare por um instante e pergunte 
para as pessoas da sua célula: 

Imagine que você descobriu uma fonte inesgotável de amor e vida. Você guardaria essa notícia para você ou contaria 
para as pessoas que estão ao seu redor? 

Você consegue imaginar algo mais maravilhoso do que o fato de que Deus nos ama?! Isso mesmo: Deus ama a cada um de 
nós no nível mais profundo e deseja transformar a história de todos aqueles que com ele caminha. Deus escolheu perdoar 
nossos pecados e nos permitiu ter acesso à presença dele. Por isso, queremos anunciar por todos os meios a mensagem 
da cruz e por essa razão o Evangelho passou a ser conhecido como Boa Nova. Alegre-se! Deus te ama e tem um plano 
maravilhoso para a sua vida! Deus tem vida inesgotável para todos ao seu redor!

QUEBRA-GELO E ORAÇÃO

Qual é o signifi cado do seu nome?

Peça aos presentes para relatarem o signifi cado do nome de cada um. Caso algumas pessoas não saibam, separe alguns 
instantes para uma rápida pesquisa na internet. Se a sua reunião de célula estiver muito cheia, monte dois ou três grupos 
menores para que as pessoas compartilhem o signifi cado do nome dentro destes grupos. Coloque um líder em treinamento 
em cada subgrupo para conduzir o compartilhar e a oração.

Dê oportunidade para as pessoas falarem sobre alguns dos seguintes aspectos: existe alguma história inusitada envolvendo 
seu nome? Você gosta do seu nome? Você concorda com o signifi cado dele?

Pode ser que durante o compartilhar pessoas falem sobre traumas, relações familiares, sonhos, etc. Caso isso aconteça, 
aproveite a oportunidade para orar pela vida destes ministrando a cura da parte de Deus. Aproveite o ambiente de liberdade 
e forme duplas ou trios, pedindo as pessoas para orarem umas pelas outras.

INTRODUÇÃO

Tenho uma boa notícia: Deus tem um nome especial para você (Ap 2: 17)! Ele te chama para andar com Ele, para te levar 
por uma vida cheia de aventura, sentido e propósito. O sonho de Deus sempre foi um mundo em que todas as pessoas são 
amigas dele, caminham perto dele e estão alinhadas com a vontade dele. Um mundo em que todas as pessoas sabem o 
propósito da vida delas, um mundo onde cada pessoa recebeu um nome dado por Deus e uma identidade alinhada com os 
planos dele. Preparado para essa aventura?

Você já ouviu falar sobre Abraão? Quem poderia falar alguma coisa sobre ele?

A história desse grande homem de Deus é relatada em Gênesis capítulo 12 e nos capítulos seguintes.

“Então o Senhor disse a Abrão: “Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que 
eu lhe mostrarei. “Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. 
Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão 
abençoados”. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de 
Harã.”  Gênesis 12:1-4
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1. SAIA DA SUA TERRA

Faça as seguintes perguntas às pessoas de sua célula: 

• Você teria coragem de deixar sua terra para sair para um lugar desconhecido (uma aventura sem roteiro de viagem, sem 
internet ou GPS, sem conhecer o destino final)? 

• Porque você acha que Abraão aceitou o convite de Deus? O que o levou a embarcar em uma aventura como essa?

Deus tem uma vida nova para você. Mas para desfrutar dessa nova vida, você precisa decidir deixar a velha para trás. 
Ninguém consegue receber algo novo da parte de Deus, se suas mãos estão cheias de coisas que você não está disposto a 
deixar e se sua mente está cheia das suas próprias convicções. A bíblia mostra que Abraão foi reconhecido como o pai de 
todos aqueles que têm fé (Gl 3: 6-9). Ter fé é confiar em Deus! É acreditar que o que Ele tem para mim é melhor, mesmo 
que eu não saiba onde Ele está me levando. É saber que as coisas que eu posso conquistar sozinho não se comparam com 
a vida que Deus tem para mim, pois sei que Deus me ama e me conhece melhor do que ninguém. Ele sabe, até mais do que 
eu mesmo, tudo o que eu preciso. 

Deus deseja cuidar de você! Nas fases boas e nas fases difíceis. Deus deseja te conduzir, assim como Ele cuidou de Abraão 
pelas provações e pelos momentos de abundância. Sua vida é como um veículo. Para que Deus possa guiar você pelos 
caminhos dele você precisa sair do banco do motorista e deixar Ele assumir a direção. Você gostaria, neste instante, de 
deixar Deus assumir a direção da sua vida?

2. TORNAREI FAMOSO O SEU NOME

Inicialmente ele se chamava “Abrão”, que significa “pai exaltado” ou “grande pai”. Especula-se que o nome Abrão pudesse 
ser alguma forma de ironia, pois ele tinha 75 anos de idade, mas não tinha filhos. Certo é que todos os dias Abrão ao ser 
chamado pelas pessoas era forçado a se lembrar de que não tinha descendência. Se, hoje em dia, uma pessoa que deseja 
ter filhos e não consegue já sofre tanta frustração e preconceito, imagine na época de Abrão. Todo o valor de um homem 
estava na formação de uma família e no legado de descendentes que pudessem dar continuidade ao seu nome.

O nome de uma pessoa faz parte da identidade dela e da forma que ela interage com as outras pessoas. Na época de Abrão 
ainda mais, pois os nomes tinham significados explícitos (sem a pessoa ter que pesquisar). A verdade é que Deus conhece 
seu nome e sabe quais as marcas que este nome causou em você. Quando Deus se aproximou de Abrão, Ele mudou seu 
nome, trazendo cura e um novo propósito.

“Não será mais chamado Abrão; seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei 
extremamente prolífero; de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna 
entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes.” Gênesis 17:5-7

Deus fez essa aliança com Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. Pergunte à sua célula: se Abrão (pai exaltado) não 
conseguiu ter um filho, como agora Abraão (pai de muitas nações) poderia ser pai de multidões?

Perceba que se ele não havia conseguido ter um filho, quanto mais agora, já bastante idoso, poderia ser pai de multidões. 
Deus fez uma aliança com Abraão de forma que seria pela fé que ele teria acesso a esta nova identidade. Deus iria gerar 
a descendência de Abraão, caso ele confiasse e deixasse Deus agir. De fato, Abraão é um dos nomes mais famosos da 
antiguidade, conhecido como o pai do grande povo Hebreu, cujos descendentes existem até hoje. É possível encontrar 
registros do nome de Abraão em inúmeros materiais fora da bíblia, até mesmo por historiadores que não acreditam em 
Deus. E toda vez que o nome de Abraão é mencionado, o nome de Deus é exaltado porque a famosa história de Abraão é a 
história do que Deus fez na vida dele.

Quando nós decidimos entregar o controle da nossa vida a Cristo, ele transforma nossa vida vazia em uma nova caminhada 
cheia de sentido. Quando aceitamos, pela fé, o convite de Deus, embarcamos em uma aventura que nos dá um propósito 
para nossa existência. Deus deseja mudar seu nome e sua identidade. O projeto que Ele tem para a sua vida é para construir 
algo que permaneça para a eternidade e não somente para essa vida terrena. Deus deseja que seu nome seja famoso. 
Todas as vezes que alguém lembrar de você, poderá perceber a linda obra que Deus fez em sua vida.

O que você já deixou Deus fazer em sua vida? Você sabe qual o propósito que Deus tem para você?

3. POR MEIO DE VOCÊ TODOS OS POVOS DA TERRA SERÃO ABENÇOADOS

Deus abençoou muito a vida de Abraão. E deseja fazer o mesmo com você. Ser abençoado é ter o favor de Deus trabalhando 
em sua direção. É perceber que, até mesmo em meio às provações, você continua experimentando o cuidado de Deus. É 
provar a provisão e o carinho de Deus, desfrutando de paz em todas as circunstâncias. Todos querem ser abençoados, mas 
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nem todos percebem o lindo princípio descrito neste verso. Existe um caminho por meio do qual eu fico na direção do fluir 
do favor de Deus.

Pergunte à sua célula: Se Abraão tivesse dito para Deus que não queria abençoar outros povos, o que teria acontecido?

No versículo acima, Deus revela seu desejo de abençoar todos os povos da terra por meio da vida de Abraão, porque Ele 
é um Deus generoso e cheio de amor. Se Abraão tivesse dito que queria ser abençoado somente para guardar para ele e 
para sua família, creio que Deus teria levantado outra pessoa que estivesse disposta a distribuir este amor. Este princípio 
espiritual é muito sério e continua valendo até hoje. Quando alguém se converte a Cristo, Deus deseja abençoar muito essa 
pessoa para que ela possa compartilhar com todos ao redor. Um cristão que começa a viver somente para si mesmo deixa 
de experimentar o favor de Deus fluindo.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR NO MAR MORTO?

Em hebraico, o mar Morto significa “mar de sal”, algumas vezes, como em Gênesis 14:3, o termo utilizado é “mar da morte”. 
O acúmulo de sal é o responsável pela escassez de vida aquática lá. Geograficamente este mar é uma cavidade nas rochas 
do oriente médio que recebe enormes quantidades de águas do rio Jordão e essas águas ficam retidas ali, sem terem 
para onde escoar. Veja como o mar morto nos dá um rico exemplo do princípio espiritual de Deus com Abraão: quando 
só recebemos e não compartilhamos, morremos! Enquanto recebemos de Deus para compartilhar, continuamos vivos e 
saudáveis. Quando começamos a querer receber benção de Deus para guardar, o sal começa a acumular e nos leva à morte 
espiritual.

Jesus disse que seus discípulos seriam o sal da terra (Mt 5:13). Infelizmente, muitas vezes os discípulos de Jesus ficam 
fechados no seu mundinho cristão e deixam de fazer a diferença no mundo. Muito sal acumulado leva à morte. Não guarde 
para si tudo o que você tem recebido de Deus. Compartilhe e continue nesse maravilhoso caminho onde somos abençoados 
e abençoamos os outros.

Às vezes você teve experiências lindas com Deus no passado, mas não entende porque sua vida espiritual morreu. Desafio 
você a olhar para trás e se perguntar: quando eu parei de compartilhar a vida de Deus com as pessoas à minha volta? Será 
que meu declínio espiritual coincide com esta postura egoísta? 

Arrependa-se hoje mesmo e decida ser sal da terra e luz do mundo. Certamente voltará a experimentar o fluir da vida de 
Deus em você e através de você.

DESAFIOS

Recapitule os desafios feitos ao final de cada um dos tópicos acima:

1. Você gostaria de deixar Deus assumir o controle da sua vida?
2. Você conhece os propósitos de Deus para sua vida?
3. Você gostaria de ser um canal de Deus para abençoar todos ao seu redor?

Tenham um tempo de oração e consagração com as pessoas da sua célula.
Sugestão de louvor: Vem Andar Comigo - VOX Central https://goo.gl/U7PHw5

AVISOS

Continue intercedendo pelos amigos que você colocou na lista de oração feita na semana anterior. 
Orem também pelo dia do amigo que acontecerá na semana entre os dias 20 e 25 de agosto.

Inscrições abertas no site da Central para o curso DESCUBRA. 
Os próximos batismos serão nos dias 26 de agosto, 23 de setembro, 21 de outubro e 2 de dezembro.

Culto de Líderes: Dia 19 de agosto às 16hs na Central Luxemburgo. 
Lançamento de todo o projeto ministerial para 2018/2019. Imperdível!

Importante: Logo após o encontro da sua célula, não se esqueça de atualizar o célula.in, assim ficamos sempre atualizados 
sobre como está toda a família Central. 


