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Lição 5 - Jesus não desistiu de você  

Introdução

Quantos momentos especiais já vivemos juntos nesta série TUDO EM COMUM. Já fizemos visitas de casa em casa e aprendemos 
sobre o Novo Testamento e a igreja do primeiro século. Descobrimos o propósito maior das nossas vidas e, ainda, recebemos 
visitantes queridos no dia do amigo da semana passada.  Se você e sua célula perderam alguns destes marcos da nossa série, 
ainda dá tempo de resumir alguns princípios e desafios práticos para o seu pessoal. Envolva-se! Vamos como igreja andar em 
unidade e concordância! Assim poderemos alcançar muito mais daquilo que Deus sonhou para nós. Nessa e na próxima semana, 
teremos as duas últimas lições da série, incluindo novos princípios e desafios práticos. Prepare seu coração! Vai ser incrível! “Os 
que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.” Atos 2: 44

Dinâmica

Oriente cada pessoa presente a pensar em algo de muito valor para ela. Agora imagine que uma situação inesperada aconteceu e 
você foi separado desta pessoa, sonho ou objeto. Peça a todos para compartilharem: 
• O que tem muito valor para você?
• O que você estaria disposto a fazer para recuperar este algo de muito valor que foi perdido? 
 
O que Deus valoriza? 

Pergunte aos presentes: na sua opinião, o que Deus mais valoriza?

O que Deus mais valoriza são as pessoas. “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que 
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16. Deus ama tanto as pessoas que deu a maior prova de amor da qual já se 
ouviu falar: o sacrifício do seu filho único para resgatar as pessoas que passariam a eternidade longe dele.

Peça para pessoas diferentes lerem em voz alta os versículos abaixo. Em seguida, conversem sobre o que há em comum entre os 
textos. Mateus 9:35-38 | Mateus 14: 14 | Mateus 15: 32 | Lucas 15: 1-7 | Atos 2: 44-47 | 2 Coríntios 4: 5-12 | 1 João 4: 7-12
O Novo Testamento está repleto de situações em que Jesus ou os seus discípulos reproduziram o amor de Deus pelas pessoas ao 
redor. A cultura gerada por Jesus na Igreja do primeiro século gerava um ambiente onde as pessoas eram realmente valorizadas 
e estavam conectadas umas às outras. 

Cremos que Deus deseja retomar em nossos dias os seus valores, gerando em nossas células uma comunidade em que as pessoas 
são mais importantes do que as coisas; em que ser é mais importante do que ter. A igreja é feita de pessoas comuns como eu e 
você. Se cada um de nós decidir se importar de verdade com aqueles que estão ao nosso redor e se envolver com a vida uns dos 
outros, iremos experimentar uma mudança profunda no tipo de cristianismo que vivemos. 

O sonho de Deus tem para nós não está focado em nos fazer frequentar uma reunião de célula e ir aos cultos no prédio da igreja de 
vez em quando. Deus deseja que a gente tenha um relacionamento íntimo e diário com ele. Deus deseja nos conectar com pessoas 
que realmente se importam com a gente de maneira que nós também nos importamos com elas. Deus deseja um alto nível de 
envolvimento de cada cristão com a igreja local, com as células e com as pessoas. Lembre-se que você faz parte da Igreja. Se 
você for distante e egoísta, isso vai refletir em toda a comunidade. Se você for comprometido e valorizar as pessoas, será este o 
ambiente que teremos. No Novo Testamento, a grande maioria dos cristãos era envolvida e uns cuidavam dos outros, o que gerou 
uma dinâmica extraordinária.

Pergunte aos presentes: como tem sido sua atitude como cristão? Sua postura é parecida com a vida do NT?

As dificuldades da caminhada

A bíblia impressiona por ser tão real e atual. Seus heróis são pessoas de verdade, de forma que suas lutas e seus dilemas estão 
registrados nas escrituras para nos ensinar e inspirar. É comum encontrarmos na palavra de Deus situações difíceis, pecados e 
todo tipo de problemas enfrentados por personagens bíblicos, pois assim podemos aprender como vencer as dificuldades e como 
não cometer os mesmos erros.

Pergunte aos presentes: você conhece alguém que frequentava a célula e/ou a igreja e depois se afastou? 

Será que a bíblia relata algum caso desse tipo? Leiam a história registrada em Atos 13:5 e 13 | Atos 15:36 a 41. 
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Em seguida comentem: quais motivos podem ter levado João Marcos a abandonar a missão em que estavam? As pessoas que se 
afastam do convívio de uma igreja local e as pessoas que abandonam as missões dadas por Deus a elas, em geral, fazem isso por 
motivos semelhantes. O autor do livro de Atos não apresenta maiores detalhes que nos deixem concluir porque João Marcos se 
afastou, mas provavelmente ele esteve diante de um dos três tipos de decepções comuns: 

Decepcionado consigo mesmo: a pessoa tenta vencer algum pecado e não consegue, tenta dar algum tipo de fruto ou resultado e 
se frustra, ou mesmo se vê tímida ou insegura para se envolver e prefere se isolar.

Decepcionado com as pessoas: algumas pessoas não conseguem lidar com o fato de ocorrerem erros dentro das comunidades 
cristãs. Quando enfrentam conflitos, quando são confrontadas ou quando alguém faz algum tipo de julgamento ou fofoca 
envolvendo seu nome, essas pessoas se afastam da igreja local. Muitos abandonam a fé quando percebem que um líder agiu de 
forma incoerente ou foi pego em pecados escondidos.

Decepcionado com Deus: quando começamos nosso processo de conversão e busca a Deus, trazemos em nosso coração uma 
série de expectativas. Muitas pessoas não conseguem vencer as fases de deserto que são tão importantes na caminhada cristã e 
acabam se frustrando muito quando Deus fica em silêncio, quando uma dor ou problema não é resolvido ou até quando Deus diz 
não a um pedido feito com muita súplica e oração.

Jesus não desistiu de você! E eu também não!

Provavelmente, João Marcos se afastou por um dos motivos acima. Mas algo aconteceu na história dele que alterou todo seu 
percurso. Ou melhor, alguém entrou na história de Marcos e ao final podemos ver o quanto valeu a pena todo o esforço empreendido 
para restaurá-lo. Em Atos 15 lemos que antes da segunda viagem missionária de Paulo ele se desentendeu com Barnabé, pois um 
não queria levar Marcos e o outro queria. O desentendimento entre eles foi tão sério que Paulo seguiu viagem com Silas e Barnabé 
levou João Marcos para uma nova rota. Paulo havia perdido a confiança em João Marcos, pois ele os abandonara no meio da 
missão, provavelmente deixando o grupo na mão, em uma viagem que estava se tornando difícil e perigosa, resultando, inclusive, 
no apedrejamento de Paulo em Listra.

Por outro lado, Barnabé sabia que João Marcos estava frustrado e que se algo não fosse feito para ajudá-lo, isso resultaria no 
esfriamento da fé daquele jovem que dificilmente voltaria a se envolver com a comunidade e a obra dos cristãos. João Marcos 
tinha talentos recebidos por Deus e estava enterrando estes talentos por causa de uma experiência ruim. Barnabé decidiu levar 
Marcos em uma segunda viagem missionária para que ali ele pudesse enfrentar seus medos e vencer as barreiras que haviam 
se formado. Da mesma forma, precisamos levar as pessoas que deixaram a igreja por decepções diversas a uma experiência de 
restauração, dando a elas a chance de tentar de novo. Era como se Barnabé estivesse dizendo a Marcos: “Vamos voltar onde você 
escondeu seu talento e recomeçar!”

O nome Barnabé significa filho da consolação ou filho da exortação. O Espírito Santo de Deus também é conhecido como consolador. 
Com certeza Barnabé foi instrumento de Deus para trazer consolo e ânimo à vida de João Marcos. De maneira semelhante, se você 
é filho de Deus e o Espírito Santo mora dentro de você, Deus deseja usar sua vida hoje para restaurar pessoas que abandonaram 
a fé e a igreja por decepções diversas. Após o investimento de Barnabé, que foi tão amoroso e persistente, aquele rapaz foi 
restaurado e voltou a se envolver de maneira poderosa. Marcos voltou a ser muito ativo na igreja e nas viagens missionárias, 
retomando inclusive seu relacionamento e recuperando a confiança do apóstolo Paulo, como podemos ver nos seguintes versos: 
Cl 4: 10 e 11 | 2 Tm 4:11 | Fm 1: 24. Além disso, Marcos foi o autor do Evangelho segundo Marcos, que foi o primeiro dos evangelhos 
a ser escrito.

Com certeza vale a pena ajudar pessoas que deixaram a igreja feridas ou frustradas. Todo o trabalho será recompensado ao ver 
essas pessoas conectadas e vivas novamente. Deus valoriza as pessoas e nós também precisamos valorizar. Jesus não desistiu 
de cada um, mesmo nos momentos mais delicados, e nós também não podemos desistir das pessoas.

Desafio de casa em casa – parte 2

Organize sua célula em duplas ou casais. Nas próximas duas semanas (19 a 30 de novembro) essas duplas terão o desafio de ir 
atrás de alguém que participava da célula e deixou de ir. Estamos retomando o desafio de casa em casa, mas desta vez, queremos 
abrir também as possibilidades que estes encontros aconteçam no trabalho, em um restaurante ou outro local, desde que seja 
perto da pessoa que estamos buscando restaurar. Não vale convidar a pessoa para ir até a célula ou mesmo chamar a pessoa para 
ir até você. O desafio é que a gente vá até ela.

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 ou de acordo com as 
afinidades relacionadas a quem vocês estão buscando resgatar. Sugerimos que você siga os seguintes passos:

1. Faça uma lista com os nomes de algumas pessoas que deixaram de participar da célula.
2. Pare agora mesmo e invista alguns minutos de oração pela vida dessas pessoas.
3. Forme as duplas que farão as visitas e combine quem fará o primeiro contato.
4. No dia da visita, tire uma foto deste momento especial e poste utilizando as hashtags da campanha: 
    #tudoemcomumcentral   #desafiodecasaemcasa   #jesusnãodesistiudevocê 


