
INTRODUÇÃO

Estamos na reta final da nossa série especial de estudos sobre Jesus. Deixe as verdades que estão sendo ministradas 
inundarem seu coração e transformarem seu relacionamento com o Cristo Vivo.  Hoje será um dia do amigo muito especial. 
Siga essas dicas poderosas e creia no mover de Deus:
• Envolva sua célula em jejum e oração
• Desafie os membros da sua célula a convidarem seus amigos
• Delegue funções para a reunião de hoje
• Separe um testemunho de alguém que teve sua vida transformada
• Ministre a palavra de forma participativa

• Conduza um momento claro de apelo e oração ao final 

QUEBRA-GELO 

Coloque dentro de uma caixa ou sacola, tiras de papel contendo as perguntas abaixo:
• Existe amor à primeira vista?
• O que faz uma pessoa feliz?
• Em que o mundo precisa ser mudado?
• O que é mais importante em uma pessoa com quem se casar?
• Qual a pior atitude que um amigo pode tomar contra o outro?
• Quais foram as lições mais importantes que a vida te ensinou?
• O que você acha que diferencia uma pessoa boa de uma pessoa ruim?

• Defina Deus.

Organize as pessoas presentes em trios ou grupos maiores (caso a célula esteja muito cheia). Sorteie uma pergunta 
para cada trio ou grupo responder, de forma que todos do grupo respondam à mesma pergunta. Depois que as pessoas 
responderem as perguntas dentro dos seus grupos, faça uma grande roda com todos os presentes e levante os seguintes 
questionamentos: todos do pequeno grupo responderam da mesma forma? Qual a resposta certa para cada pergunta? Teve 
alguma polêmica ou impasse em algum dos grupos?

Feche este momento da dinâmica afirmando que o objetivo da noite é descobrir a verdade. Pergunte aos presentes: quem 
deseja descobrir a verdade? Explique que teremos um momento de testemunho e um momento de adoração, de forma que, 
em breve, voltaremos neste assunto sobre: A VERDADE.

TESTEMUNHO 

Escolha com antecedência uma pessoa da sua célula para contar um testemunho do que Jesus tem feito na vida dela. Peça 
a pessoa para escrever o testemunho a fim de ajudá-la a organizar a linha de raciocínio, mesmo que na hora da reunião a 
pessoa fale de maneira espontânea.

ADORAÇÃO

Peça para alguém da sua célula preparar o momento da adoração. Oriente-o a separar duas canções, imprimindo a letra e 
conduzindo uma introdução com um breve testemunho sobre a importância ou o significado da adoração.

Sugestões de músicas: 

Heloisa Rosa | Jesus é o Caminho (ao vivo) - https://www.youtube.com/watch?v=SrvFZDSkieU 

VOX Central MSC | Saudai o Rei Jesus (Ao vivo) - https://www.youtube.com/watch?v=BshDecoMnU4 

DESENVOLVIMENTO

O relativismo é uma das marcas dos tempos atuais. Seu principal slogan é: “tudo é relativo”; “cada um tem a sua opinião”. O 
relativismo nega que a verdade exista de forma absoluta. Defende que cada indivíduo pode ter a sua própria verdade. O que 
é certo para um não necessariamente será certo para outro. O que é errado para um não necessariamente será errado para 
outro. Não há um marco-referencial a partir do qual se determina o que é certo e o que é errado. A vontade do indivíduo é 
o seu marco-referencial próprio. Suas preferências e desejos são sua bússola.  A partir de si mesmo ele determina o que 
é verdadeiro.

Série Eu Sou

Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida 
Lição de célula: 13 a 18 de maio



Nesse ambiente, a Bíblia se coloca como um agente confrontador. Ela reconhece que, para certas questões, não existe uma 
resposta apenas, ou seja, aceita a qualidade de relativo para alguns aspectos da vida. Entretanto, afirma com veemência, 
ao longo de suas páginas, que existem verdades absolutas, as quais são irrevogáveis. Essas verdades têm sua origem em 
Deus, o criador de tudo o que existe. A Bíblia diz, em Tiago 4.12, que “há apenas um Legislador”. Deus é aquele que cria e 
estabelece as leis (verdades) que regem a criação.

O homem atual (também chamado de pós-moderno) rejeita a fé cristã, ou aceita apenas parte dessa fé, por esta afirmar 
e defender verdades absolutas. A Bíblia diz em 2Timóteo 4.3,4: “Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; 
pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmos. Eles se 
recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos”. Para nós que estamos inseridos na cultura atual, é difícil 
até imaginar que exista uma verdade absoluta. Mas será que ela existe?

1. Qual é o posicionamento de Jesus sobre a verdade?

Veja a afirmação que Jesus faz sobre si mesmo, em João 14.6: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai a 
não ser por mim”. Contrariando as tendências do presente, essa afirmação de Jesus tem como característica marcante ser 
absoluta. Jesus não utiliza artigos indefinidos, dizendo “eu sou um caminho, uma verdade...”. De maneira definida e precisa 
ele diz “eu sou o caminho, a verdade e a vida”. Não há outras possibilidades. Não há relativismo. Ele é o único meio, a única 
maneira de se chegar a Deus. Ele é a única verdade no que se refere à religiosidade e espiritualidade. Ele é a única fonte 
de vida.

Em uma realidade tão plural no que se refere às religiões, essa declaração pode aparentar presunção e intolerância. Mas 
Jesus, de alguma maneira, não está falando de religiões e igrejas. Ele está falando de uma pessoa, de si mesmo, sobre um 
envolvimento com ele. Ele é o filho de Deus, enviado pelo Pai para reconciliar o mundo com ele. Por isso Jesus afirma que 
ninguém vem ao Pai a não ser por ele, pois Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Em 1Timóteo 2.5 está escrito: “Pois há um 
só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus”. Sendo assim, aquele que está em Cristo, aquele 
que nele crê, está reconciliado com Deus, em paz com Ele (cf. Rm 5.1), e pode desfrutar a vida eterna. João 3.36 diz: “Quem 
crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele”.

2. O que a verdade muda na minha vida?

Além desse, há outro aspecto que o presente texto nos ensina. Jesus declara ser a verdade. Em outras palavras, ele diz ser 
o marco-referencial a partir do qual a vida dos homens deve se orientar. Essa afirmação é um convite, um desafio, para que 
os homens, crentes nele ou não, deixem de orientar suas vidas tendo a si mesmos como referência; parem de declarar e 
defender as suas verdades. É uma chamada à submissão a ele. Que deixemos de lado as nossas opiniões e preferências e 
abracemos a sua vontade. Que dirijamos nossas vidas de acordo com a sua verdade. Essa é a única maneira de termos uma 
vida que realmente valha a pena (cf. Jo 10.10). “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” traz desafios para todos nós, tanto 
para os que se consideram próximos de Jesus, tanto os que só ouviram falar sobre ele. 

Para o grupo dos que se consideram próximos, Jesus te convida a refletir se Ele tem mesmo sido o marco-referencial a 
partir do qual você dirige sua vida. Ele tem sido o padrão e modelo? Sua palavra (a Bíblia) tem sido o manual? Devemos 
nos submeter a Jesus de forma que todas as nossas decisões, escolhas, pensamentos e opiniões devem estar alinhados 
com a vontade de Jesus e sua palavra. Para os que ouvem falar sobre Jesus, mas não se consideram próximos, o desafio 
é reconhecer que Jesus é o único meio de salvação e reconciliação com Deus. Em Atos 4.12 está escrito: “Não há salvação 
em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos”. Jesus 
convida você a crer nele como a verdade, deixar ele guiar seus passos pelo caminho correto, pelo qual você vai encontrar 
vida.

APELO E ORAÇÃO

Convide as pessoas presentes a refletirem como tem sido o relacionamento delas com Jesus. A presença de Jesus tem 
efetivamente transformado os caminhos e decisões cotidianas? Tem transformado as opiniões e posicionamentos? Jesus 
tem transformado a vida de cada um? Desafie cada um a tomar uma decisão de crer se aproximar de Jesus. Mostre neste 
apelo que a oração serve para os dois grupos de pessoas, sejam elas maduras na fé ou não. Convide-os a repetir com você 
a seguinte oração: 

Jesus eu creio que o Senhor é o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. Eu decido hoje alinhar minha vida com a 
sua palavra. Minha vida é como um carro e hoje eu passo o volante para que o Senhor possa guiar os meus caminhos. Obrigado 
por morrer na cruz em meu lugar. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado por me permitir chegar junto ao Pai.

Após a oração, peça para levantar a mão quem orou desta maneira com sinceridade (tanto maduros quanto novos na fé). 
Em seguida peça para levantar a mão quem orou dessa forma pela primeira vez. Ore e alegre-se junto aos novos decididos. 
Anote as informações para contatar essas pessoas nos próximos dias. Registre os dados no Célula In.

AVISOS               

Central em festa                                                                                                                                                                                                                      
Dia 29 de junho, sábado, faremos uma grande festa no Expominas para celebrar tudo o que Deus tem feito na Central e a 
nossa unidade como igreja de Cristo. Será um dia extraordinário! Marque na sua agenda e prepare-se.  


