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S O M O S  DA  FA M Í L I A  D E  D E U S
Lição de célula / 1 a 6 de outubro

DINÂMICA

Pergunte aos participantes:             
1. Você tem, ou tinha, um bom relacionamento com seus pais?         
2. Como você se comporta na casa de seus pais? Sente liberdade para abrir a geladeira e tirar algo, e até para ligar a TV 
e descansar ali?              
3. Precisa de autorização para isso?            
4. Se nem precisa pedir autorização, por que pode agir assim? 

Em geral, agimos com liberdade e informalidade porque estamos na casa dos pais. Da mesma forma, devemos ter total 
liberdade com Deus porque Ele é nosso Pai e somos da família dele. Neste encontro da célula, vamos conversar sobre a 
família de Deus. Somos filhos de Deus e membros de sua família. Por isso chamamos uns aos outros de irmãos e a Deus de 
Pai. É fácil então entender porque AMOR e RELACIONAMENTO são valores tão importantes para a igreja e uma das maiores 
razões porque valorizamos tanto as células é que elas promovem relacionamentos. 

INTRODUÇÃO

Leitura bíblica 

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.” Efésios 
2:19

Escrevendo para os Efésios, o apóstolo Paulo argumenta que Cristo nos deu vida quando estávamos mortos em nossos 
delitos e pecados e que isso foi feito pela graça de Deus (Efésios 2.4-5). Fomos reconciliados com Deus, tendo, agora, paz e 
acesso a Ele. Não somos mais desconhecidos ou meros frequentadores, mas somos membros da família de Deus. 

Convém lembrar que cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A única forma de entrar na 
família de Deus é recebendo a Cristo como Senhor e Salvador (João 1:12). Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus se 
torna nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos e os outros crentes se tornam nossos irmãos. Ganhamos uma nova família!! 
Somos o povo mais feliz da terra. Ganhamos uma nova família.  Por que podemos afirmar isso? Porque na família de Deus: 

1. Fomos adotados

“Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor 
nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para 
o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado.” Efésios 1:4-6

O texto acima afirma que fomos adotados por Deus. Você já teve oportunidade de conversar com pais que adotaram um filho 
e descobrir a razão que os levou a fazê-lo? Isso certamente ajudaria a entender a motivação de Deus ao nos adotar:

a. Deus deseja ter filhos: Os pais adotivos adotam porque desejam muito, muito ter filhos. É algo que está no coração deles. 
Assim também acontece com Deus. Seu desejo foi tão forte que enviou Jesus, seu único filho, para dar sua vida por nós e 
ser o primogênito entre muitos irmãos. Por isso, o apóstolo João declarou: “Vejam como é grande o amor que o Pai nos 
concedeu: sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos”. (1 João 3:1)

b. Deus nos ama como somos: Os pais adotivos tomam uma decisão de serem pais. Fazem uma escolha. Não ficam sujeitos 
à origem, aparência ou outro fator. Assim também se dá com Deus. Ele nos escolhe e nos recebe como somos. Não olha 
aparência, riqueza, fama, ou qualquer outra coisa.

c. Deus nos dá uma identidade: Os pais adotivos dão o seus nomes de família para o filho adotivo. Da mesma forma, Deus 
nos dá o seu nome. Somos filhos de Deus, temos uma identidade. Somos povo eleito, nação santa, povo de propriedade 
exclusiva de Deus. (1 Pedro 2:9)

PERGUNTA: Você ficou surpreso ao saber que é um filho adotivo de Deus?

2. Somos cuidados 

“Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, 
assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem.” Provérbios 3:11-12                                                                                       

Às vezes é difícil entender a disciplina como forma de amor. Os pais disciplinam por amor, desejando o bem de seu filho. Da 
mesma forma, o Senhor nos disciplina para o bem. É uma atitude de amor, pois Deus está dizendo que se importa conosco e 
não fica indiferente àquilo que fazemos. A disciplina de Deus, conforme o texto de Hebreus 12:4-13, gera:
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a. Certeza da filiação: Quando percebermos a disciplina (correção) de Deus nas nossas vidas, podemos ter certeza de que 
somos filhos dele. Se estivermos sem correção, seremos filhos ilegítimos. 

b. Frutos de justiça e paz: Essa é a prova que a disciplina é para o nosso bem. A disciplina nos faz enxergar os próprios 
erros, refletir sobre comportamentos prejudiciais e nos ajuda a mudar. Os frutos de justiça e paz falam de mudanças e 
resultados reais do nosso relacionamento com Deus, porque vamos nos tornando parecidos com o nosso Pai, exatamente 
como em qualquer família os filhos tornam-se semelhantes aos pais. 

c. Cura: o texto de Hebreus garante que as nossas mãos serão fortalecidas e os joelhos deixarão de vacilar. Nossos 
caminhos serão retos e a cura virá.

PERGUNTA: Você vê a disciplina como uma forma de amor?

3. Praticamos o amor

“E este é o seu mandamento: Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele 
nos ordenou.” 1 João 3:23

O mandamento de Deus é que nos amemos uns aos outros. Olhando para o texto mais conhecido da bíblia – João 3:16, 
podemos entender o significado do amor. O amor olha para o outro, vê a sua necessidade e se manifesta em uma atitude 
de dar. Muitos acham que amor é sentimento, mas amor é atitude. 

“Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.” Colossenses 3.14

Para vivermos como família, unidos pelo elo perfeito do amor,  podemos tomar atitudes que demonstrem amor e que 
abençoem nossos irmãos e irmãs em Cristo. Alguns exemplos:

a. Orar uns pelos outros (Tiago 5:16): Podemos clamar a Deus por aqueles que estão passando por lutas e necessidades. 
Podemos interceder em favor deles, lutando suas lutas, experimentando as vitórias do Senhor. Somos exortados a nos 
abrir uns com os outros, confessando nossos pecados e orando uns pelos outros. A oração é poderosa e eficaz.

b. Consolar uns aos outros (1 Tessalonicenses 4:18): Isso é algo tão importante no meio da nossa família. Há muitas 
pessoas precisando de uma palavra de consolo e Deus pode nos usar para isso. A família de Deus é o maior lugar de 
acolhimento e apoio que existe.

c. Servir uns aos outros (1 Pedro 4:10): Na família de Deus temos a extraordinária oportunidade de servir uns aos outros. 
Podemos ajudar aos necessitados e também ao que ficou desamparado. Podemos visitar pessoas e trazer companhia para 
aquele que está solitário. 

PERGUNTA: Você já vivenciou o amor verdadeiro na família de Deus?

CONCLUSÃO

Realmente, podemos afirmar que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Fazer parte da família de Deus, o todo-
poderoso criador dos céus e da terra, é algo inexplicável. Quanta coisa maravilhosa podemos experimentar: vida nova, 
transformação, aceitação, cura, cuidado, disciplina, capacidade para amar e perdoar, receber a herança devida aos filhos e 
muito mais. Ser cristão é muito mais que ser membro de uma igreja; é tornar-se membro da família de Deus. Então invista 
tempo em descobrir todas as bênçãos inerentes de ser filho ou filha de Deus e aprenda a desfrutar desse mais elevado 
privilégio: ser parte da família de Deus. 

DESAFIOS

1. Aproveite o tema da lição e faça um apelo para aqueles que desejam entrar para a família de Deus, aceitando a Jesus 
como seu único e suficiente salvador.   

2. Desafie a sua célula a fazer um ato de bondade doando roupas, visitando alguém em um hospital ou mesmo se reunindo 
após o culto para orar por membros da igreja.

AVISOS  

1. Renovação de votos. Nos cultos do próximo domingo, a mensagem será sobre casamento e, ao final, realizaremos uma 
cerimônia de renovação de votos e da aliança matrimonial. Será um momento lindo e poderoso dentro do nosso Mês da 
Família.                                                                                                                                      

2. Cursos Cresça e Lidere. Um ensino abençoado que te ajudará a descobrir e viver todas as bênção e privilégio de um filho 
de Deus. As aulas começam nesta semana!  

3. Vigília de oração pelo Brasil e pelas eleições. Será na Sexta-Feira, das 20h às 00h, na Central Luxemburgo. Venha 
interceder pela nossa pátria amada e ser um agente de transformação da nossa nação.


