Lição de célula / 14 a 20 de outubro

Série

Tudo em comum

Lição 6: Livre Acesso a Jesus
DINÂMICA: AS VANTAGENS PRÁTICAS DO CONHECIMENTO
Nossa conferência de ensino começa já na próxima quinta-feira, dia 22. Então, hoje vamos reservar um momento para
reﬂetir sobre a importância prática do conhecimento. Para isso, divida a célula em 2 ou 3 grupos, dependendo do número
de participantes presentes, e peça que eles classifiquem como ‘falsa’ ou ‘verdadeira’ as afirmativas que você lerá em voz
alta.
Importante: Anote todos os palpites dados pelo grupos e só revele no final da dinâmica quais afirmativas eram verdadeiras
ou falsas.
AFIRMAÇÕES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doador de sangue tem direito a meia entrada. VERDADEIRA
A expressão “Esforça-te e eu te ajudarei” está na Bíblia. FALSA
Você pode usar uma conta no banco, ter um cartão e fazer saques sem pagar qualquer taxa por isso. VERDADEIRA
A expressão “Jesus é o médico dos médicos” está na Bíblia. FALSA
A expressão “O cair é do homem, mas o levantar é de Deus” está na Bíblia. FALSA
Passagens de ônibus têm validade de um ano independente da data e horário registrados no bilhete. VERDADEIRA
Passar por uma poça e jogar água em pedestres é infração de trânsito que implica em multa e perda de 4 pontos na
carteira. VERDADEIRA
8. Não existe valor mínimo para compra com cartão de crédito. VERDADEIRA
9. A expressão “O pouco com Deus é muito” está na Bíblia. FALSA
10. A buzina do seu carro só pode ser usada como advertência a pedestres ou outros motoristas, qualquer outro uso é
infração de trânsito que implica em multa e perda de 3 pontos na carteira. VERDADEIRA
Revele a todos quais são as aﬁrmações verdadeiras e quais são as falsas, depois disso, leia para o grupo a seguinte
conclusão:
Vivemos cercados de informações por todos os lados, temos acesso a todo tipo de conteúdo, mas nem sempre optamos
por nos interessar pelas coisas mais úteis e acabamos perdendo muito com isso gerando enganos e consequências que
podem ser facilmente evitadas. Agora pensa na Bíblia, são centenas de promessas e revelações totalmente disponíveis,
mas que muitas vezes deixamos de acessar por não considerar a real importância da busca pelo conhecimento da Palavra
de Deus. Mas chegou a hora de mudar essa situação. Faça da Conferência Livre Acesso o início de um novo tempo. Mergulhe
no estudo da palavra de Deus!
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INTRODUÇÃO
Estamos encerrando hoje a nossa série TUDO EM COMUM! Quantos momentos especiais vivemos juntos nas últimas seis
semanas. Fizemos visitas de casa em casa e aprendemos bastante sobre o Novo Testamento e a Igreja do primeiro século.
Descobrimos o propósito maior das nossas vidas e, ainda, recebemos visitantes queridos em nosso dia do amigo. Por
fim, na semana passada, lançamos o desafio de irmos até pessoas especiais que participavam das nossas células e estão
sumidas. Foi o terceiro desafio prático da nossa série. Queremos declarar a essas pessoas: Jesus não desistiu de você, e
eu também não!
Se você e sua célula perderam algum desses marcos da nossa série, ainda dá tempo de resumir os 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. Fique ligado nos princípios estudados e nos três desafios práticos que foram
lançados. Você tem até o final de dezembro para dar continuidade às visitas de casa em casa. Seja entre os frequentadores
da sua célula, seja buscando aqueles que deixaram de participar.
Nesta semana, veremos como estreitar nosso relacionamento com Jesus por meio das escrituras. Queremos inspirar você
a desfrutar do LIVRE ACESSO que você tem a Ele. Queremos inspirar você a navegar pela Bíblia, a fim de conhecer Jesus.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Atos 2: 44
Tenha um tempo de oração e adoração a Deus com sua célula. Sugestão: Quero Conhecer Jesus (Canal VOX Central -https://
goo.gl/nDPRjt)
LIVRE ACESSO À PALAVRA DE DEUS
Vamos checar seus conhecimentos Bíblicos! Faça a seguinte pergunta para as pessoas da sua célula, leiam juntos os
versículos e conversem sobre o tema. Depois disso, leia a resposta que estará abaixo.
Pergunta: Os versos seguintes se referem a quem?
João 1:1-4 | João 1:12-14 |Colossenses 1:13-20 | Hebreus 1:1-3 | Hebreus 4:12 | Hebreus 11:3 | Apocalipse 19.11-16
Resposta: Os versos acima se referem a Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a revelação de Deus para a
humanidade. É o verbo encarnado, a ação criativa de Deus e a expressão das suas características. A criação de Deus e sua
obra na terra são realizadas por meio de Cristo.
Pergunta: Como posso conhecer mais a Deus?
Mateus 6: 5-18 | João 14:5-10 | João 14:21-26 | 2Coríntios 3:2-6 | Efésios 4:11-16 | Hebreus 4:14-16 | Hebreus 10:15-25
Resposta: Se você deseja conhecer a Deus, conheça seu filho Jesus. Como posso conhecer Jesus? Pela fé! Se você crê que
Jesus é o filho de Deus e que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, ore dizendo isso a ele e peça para receber o
Espírito Santo. Por meio do sangue de Jesus você pode entrar na presença de Deus sem culpa e sem medo.
Se você tem o Espírito Santo, você tem a chave para compreender as escrituras. A Bíblia é um livro vivo! Por meio dela
você pode ouvir a voz de Deus de maneira clara e direta. Pode conhecer o coração de Deus e permitir que Ele marque o
seu coração com a verdade do evangelho. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais ferramentas o Espírito Santo tem para
falar com você.
Veja que interessante, Jesus passou três anos com os discípulos ensinando e mostrando muitas coisas que eles ainda não
eram capazes de compreender. Antes de ser crucificado, Jesus disse que quando o Espírito viesse, lembraria os discípulos
tudo o que ele havia dito (João 14:26). Da mesma forma acontece conosco. Por meio das escrituras, temos experiências
com Jesus que é o Verbo ou a Palavra de Deus. Muitas vezes não compreendemos a profundidade ou a aplicação do texto
que foi lido. O Espírito Santo é aquele que vai nos mostrar o significado daquela passagem na nossa vida, seja no momento
da leitura, seja em um momento posterior, quando nos lembrará o texto em ocasião oportuna.
Muitas pessoas reclamam que não conseguem ouvir a voz de Deus, mas essas pessoas não cultivam alguns hábitos
fundamentais para crescer em intimidade com Deus. Quais seriam estes hábitos, de acordo com os textos lidos?
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Olhe para o quadro abaixo e peça às pessoas da sua célula para preencherem a terceira coluna com o número do hábito
que corresponde ao versículo correto:
Hábito

Versículo

1. Tempo devocional

( ) “Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que
você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o
recompensará.” Mateus 6:17,18

2. Oração

( ) “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me
ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele.” João 14:21

3. Jejum

( ) “Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemonos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia.” Hebreus 10:25

4.Conhecer e obedecer
a palavra

( ) “Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois
todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta.” Mateus
7:7,8

5. Conexão com a Igreja
local

( ) “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si
mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.” Efésios 4:15,16

6. Exercer os dons
espirituais

( ) “Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no
secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará.” Mateus 6:6

Peça aos presentes para compartilharem: Quais são os hábitos espirituais mais importantes (recapitulem utilizando
listados acima)? Com honestidade, quais desses hábitos você tem cultivado?
UMA EXPERIÊNCIA COM A PALAVRA
Jesus deseja que cada um de nós cultive certos hábitos para que a gente aprenda a buscá-lo de todo coração e para que
a gente tenha experiências com ele ao longo de toda a nossa caminhada cristã. Vamos encerrar este estudo relembrando
uma forte experiência que os discípulos tiveram com Jesus. Aprenda com os 4 C’s dessa experiência:
Cuidado com as decepções! Após tudo o que aquele grupo havia vivenciado, a crucificação do Mestre os deixou frustrados
e confusos. Quantas vezes em nossa caminhada com Deus também não nos sentimos assim? Alguns se frustram e passam
a viver uma vida de religiosidade, entrando no piloto automático espiritual. Alguns ficam decepcionados (relembre os três
tipos de decepções que aprendemos na lição da semana passada) e se afastam de Deus e da igreja.
Pedro e os demais discípulos foram chamados por Jesus para serem pescadores de homens. Mas em João 21 eles saíram
para pescar peixe, revelando que estavam tão perdidos e por isso estavam pensando em retornar para a velha vida. Muitas
vezes perdemos o rumo em nossa caminhada espiritual e por isso desejamos voltar à nossa velha vida.
Começando bem. Pedro começou muito bem, deixou tudo para seguir Jesus (Lucas 5: 8-11). Foi o primeiro a receber a
revelação de que Jesus era o Cristo (Mateus 16: 16 e 17) e foi o primeiro a diz que só Ele tinha as palavras de vida eterna
(João 6: 67 e 68). Para defender Jesus, Pedro pegou sua espada e feriu o soldado que vinha para prendê-lo (João 18: 10).
Da mesma forma que Pedro, a maioria de nós começa bem nossa trajetória espiritual, deixando muita coisa para trás e
tendo experiências fortes com Deus.
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Continuando mesmo diante das frustrações. Pedro pisou na bola. Ele negou a Jesus. Ele duvidou, teve medo, foi incrédulo,
pecou. Ele quis voltar atrás. Decidiu abandonar o chamado de ser pescador de homens e voltou a pescar peixes. Mas Jesus
não desistiu de Pedro. E Jesus também não desistiu de você. Ao perceber que Pedro estava retrocedendo, juntamente
com alguns dos discípulos, Jesus foi atrás deles para demonstrar o quanto eram importantes. Isso gerou muita alegria no
coração deles e a comunhão com Deus que estava frágil foi restaurada.
Conhecendo o propósito maior. Jesus foi até Pedro e seus discípulos com o objetivo de restaurá-los. A partir dessa
experiência renovadora com Jesus, eles puderam relembrar que a vida deles não existia mais para as conquistas terrenas
e sim para os propósitos de Deus. Jesus disse a Pedro: se você me ama, então cuide das minhas ovelhas (João 21: 15-17).
Muitos podem receber uma orientação dessas como um peso, uma cobrança, um trabalho. Mas no texto vemos que Pedro
recebeu com grande alegria. Ele ficou feliz por ter sido escolhido por Jesus. Feliz por ser amigo dele e feliz por poder
cuidar do bem mais precioso de Jesus: suas ovelhas. Se você foi chamado por Jesus para se envolver com o rebanho dele,
considere-se um privilegiado. E faça disso o propósito maior da sua vida!
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 até alguém que participava da célula e deixou de ir. Estamos retomando o desafio de casa em casa, mas desta vez,
queremos abrir também a possibilidade de que esses 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 com quem vocês estão buscando se reconectar. Sugerimos que você siga os seguintes passos:
1. Faça uma lista com os nomes das pessoas que deixaram de participar da célula (confira na aba “EX PARTICIPANTES”
no seu Célula.In).
2. Pare agora mesmo e invista alguns minutos de oração por essas pessoas.
3. Forme as duplas que farão as visitas e combine quem fará o contato com a pessoa.
4. No dia da visita, tire uma foto deste momento especial e poste utilizando as hashtags da campanha: #tudoemcomumcentral
#desafiodecasaemcasa #jesusnãodesistiudevocê
AVISOS
Festa das células: A próxima Festa das Células está chegando! Esperamos por você no dia 2 de dezembro, às 18h, para
celebrar, adorar e agradecer a Deus junto com toda a família Central. Participe!
Batismo: Nosso último batismo do ano acontecerá dia 2 de dezembro na Sede Campestre, participe e apoie nossos irmãos
que escolheram se tornar discípulos de Jesus!
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