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LIÇÃO 1: DE CASA EM CASA

Introdução

Cada ser humano foi criado por Deus para se relacionar. Podemos realizar todos os tipos de projetos e conquistas nesta 

terra, mas se não estivermos conectados a relacionamentos genuínos com Deus e também com outros seres humanos 

estaremos sempre frustrados e com a sensação de que algo nos falta. Pense como é triste uma pessoa que não tem 

ninguém com quem comemorar suas vitórias. Ou uma pessoa que está passando por tribulações e não pode contar com o 

apoio de ninguém. O plano de Deus para nós nunca foi esse! A orientação bíblica para os cristãos é: Alegrem-se com os que 

se alegram; chorem com os que choram. Romanos 12:15

Em tempos em que ‘ter’ vale mais do que ‘ser’, em uma sociedade em que muitos escondem as tristezas enquanto mostram 

sorrisos nas redes sociais. Nos tempos de uma geração que sofre com ansiedade, depressão e solidão, vamos andar na 

direção oposta a esse mundo e construir um ambiente onde pessoas estão conectadas e são valorizadas de verdade. 

Pergunte às pessoas da sua célula: Você deseja se relacionar com Deus de maneira mais profunda? Você gostaria de 

construir relacionamentos mais verdadeiros? Você está disposto a vencer o individualismo e olhar para as pessoas à sua 

volta? Tem coragem para sair da sua zona de conforto e abrir sua vida para que as pessoas te conheçam melhor?

Nas próximas semanas teremos uma série muito especial de lições: TUDO EM COMUM. Veremos textos chave do Novo 

Testamento em que os cristãos viviam juntos e construíram um ambiente de comunidade. Buscaremos aplicações para 

nossa vida hoje e teremos desafi os práticos para vivermos juntos com as pessoas das nossas células. Envolva-se! Vai ser 

demais! Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Atos 2: 44

Dinâmica

Forme duplas ou trios de forma que homens estejam com homens e mulheres com mulheres. Teremos a oportunidade de 

conversar sobre os tópicos abaixo, quais são assuntos que, em geral, não abordamos quando falamos sobre nós mesmos:

• Conte algo que você sabe fazer bem feito (dom, habilidade, profi ssão, aptidão, etc.).

• O que você mais gosta em sua casa?

• Fale sobre um medo que você tem.

• Qual tem sido um tema de confl ito ou divergência em sua casa?

Contexto do Novo Testamento

Falar sobre a nossa intimidade e abrir nossas questões pessoais para os outros costuma ser um passo desafi ador. Mas se 

queremos construir relacionamentos mais profundos, precisamos ter coragem para nos expor e precisamos aprender a 

demonstrar interesse genuíno pela vida das pessoas à nossa volta. 

Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos como a comunidade dos primeiros cristãos era feita por gente como a 

gente. Pessoas de verdade que tinham suas alegrias e tristezas, em um contexto em que todos tinham tudo em comum e 

participavam de maneira sincera uns da vida dos outros. 

Quando olhamos em especial para as atitudes de Jesus, percebemos valores claros que ele carregava e como ele era 

intencional em ensinar esses valores para os seus discípulos. Converse com as pessoas da sua célula e façam uma lista 

dos valores de Jesus. Quais foram os principais valores ensinados por Jesus?

Quando realmente acreditamos em algo e temos aquilo como um valor, isso será refl etido em nossos hábitos e em nossas 

prioridades. Jesus se importa com as pessoas e por isso gastava tempo com elas. Um dos hábitos que Jesus tinha e que foi 

passado aos seus discípulos era andar DE CASA EM CASA. Eles sempre iam nas casas uns dos outros e isso inspirou nossa 
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igreja a se organizar em células. Nessa série TUDO EM COMUM, daremos um passo ainda mais importante nessa direção. 

Prepare-se! Ao final desse estudo, lançaremos um desafio super legal para fazermos juntos.

De Casa em Casa

Leiam os textos abaixo, encontrados em Marcos 1 e 2. Após a leitura dos textos, promova um diálogo com os presentes em 

sua reunião de célula com o objetivo de responder às perguntas propostas:

Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, 

e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou, 

e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr-do-sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. 

Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos 

demônios; não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. – Marcos 1:29-34

Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita 

gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta; e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, 

trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram 

parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o 

paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os seus pecados estão perdoados”. Estavam sentados 

ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: “Por que esse homem fala assim? Está blasfemando! Quem pode 

perdoar pecados, a não ser somente Deus? “Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando 

e lhes disse: “Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: ‘Os seus 

pecados estão perdoados’, ou: ‘Levante-se, pegue a sua maca e ande’? Mas, para que vocês saibam que o Filho do homem 

tem na terra autoridade para perdoar pecados — disse ao paralítico — eu lhe digo: Levante-se, pegue a sua maca e vá para 

casa”. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: “Nunca 

vimos nada igual!”. – Marcos 2:1-12

O que há em comum entre os textos?

É possível perceber algumas semelhanças entre os textos. As duas cenas se desenvolvem dentro de casa. Na primeira 

Jesus visita a casa de Pedro e, na segunda cena, Jesus abre sua própria casa para receber as pessoas. 

Outra semelhança entre os textos é que essas visitas acontecem em pequenos grupos. Jesus vai visitar Simão e André 

levando junto com ele Tiago e João. No segundo texto, um paralítico é levado por seus amigos à casa de Jesus.

Nas duas histórias, desdobramentos muito positivos acontecem. A presença de Jesus em casa, libera um ambiente de 

perdão, cura, libertação e salvação. Se Jesus está dentro de uma casa, todos ali serão impactados. 

Além disso, este ambiente onde há a presença de Deus e um aconchego, formado por pessoas que se importam umas com 

as outras, funciona como um ímã. As multidões são atraídas para os lares onde podem encontrar Deus e pessoas.

Porque Jesus dava prioridade a esse ambiente das casas?

Se nós olharmos para o Novo Testamento, veremos que o ambiente doméstico aparece inúmeras vezes. Veja como Saulo, 

que era um perseguidor da igreja, agia para prender os cristãos: “Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os 

lançava na prisão” (Atos 8.3). Esse versículo nos mostra que Saulo sabia exatamente onde encontrar os cristãos: nas casas. 

Após sua conversão, Paulo manteve a tradição que Jesus havia ensinado e nas cartas que Paulo escrevia às igrejas vemos 

com os cristãos sempre se reuniam nas casas uns dos outros.

Mas porque isso é tão importante? Porque a casa é um local de intimidade, um local onde podemos nos relacionar 

verdadeiramente uns com os outros. Um local onde podemos ser quem nós somos e onde nossas lutas e nossas vitórias 

aparecem com mais clareza. É fácil se esconder no ambiente público, mas dentro de casa nos mostramos de verdade. 

Quando nossa igreja se reúne semanalmente nas células estamos buscando relacionamentos mais profundos. Queremos 

participar da vida uns dos outros. Buscar a Deus juntos e proporcionar ambientes de comunidade em que os sucessos 

possam ser celebrados e as dores possam ser suportadas (Rm 12:15). Nossa visão é: uma igreja em células que vive o 

amor de Deus e transforma o mundo.
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Vocês conhecem as casas uns dos outros?

Olhando para o pessoal da sua célula, vocês conhecem as casas uns dos outros? Às vezes a reunião semanal da célula é tão 

rápida para aprofundarmos em alguns assuntos, para conhecermos melhor uns aos outros e desenvolvermos amizades 

mais consistentes. Você já saiu da reunião da célula com a sensação de que queria ter tido mais tempo para conversar com 

alguém? Às vezes é difícil interromper o lanche para começar o estudo, pois o bate papo está tão bom? 

Pois é. Com este estudo de hoje, queremos deixar claro que célula não é uma reunião, mas sim um grupo de pessoas 

que caminham juntas para buscar a Deus e para trazer cada vez mais pessoas para experimentar este amor e serem 

transformadas. Nossas células serão cada vez mais fortes e saudáveis quando verdadeiramente participarmos da vida 

uns dos outros. Voltamos a pergunta: vocês conhecem as casas uns dos outros? Vamos colocar em ação o que o Novo 

Testamento ensina e faremos nas próximas semanas o desafio prático DE CASA EM CASA. 

Desafio de casa em casa

Organize as pessoas da célula em duplas ou casais. Nas próximas duas semanas (22 de outubro até 03 de novembro), 

essas duplas terão o desafio de visitar a casa de alguém da célula. Ajude o pessoal a organizar a dinâmica das visitas. 

Promova esse desafio de maneira bem positiva e criativa. Você pode deixar as pessoas escolherem suas duplas ou você 

mesmo montar as equipes, de acordo com o momento da sua célula e a maturidade de cada um. Sugerimos que você siga 

os seguintes passos:

1. Faça tiras de papel com os nomes das pessoas que desejam receber visitas.

2. Forme as duplas que farão as visitas.

3. Coloque as tiras de papel em uma caixa e peça para cada dupla sortear o local da visita.

4. No dia da visita, tire uma foto deste momento especial e poste utilizando as hashtags da campanha: 

#tudoemcomumcentral #desafiodecasaemcasa

AVISOS

Dia do amigo

Ao final desta rodada de visitas faremos o último dia do amigo do ano, que será na semana de 5 a 10 de novembro. Capriche 

na organização desse dia e pense como seus amigos vão amar participar de uma célula tão viva e dinâmica como a sua.

Batismo

Somos um corpo e juntos vamos apoiar e acompanhar aqueles que também decidiram seguir a Cristo. Por isso esperamos 

por você no próximo batismo, dia 21 de outubro, a partir das 14h na sede Campestre.

Matrículas Descubra

As inscrições para todas as turmas do Descubra que acontecerão até o final do ano já estão abertas e a próxima delas 

começará no dia 27 de outubro. Inscreva-se e participe!


