
ESTAÇÃO DO CUIDADO

Nosso calendário celular é composto por quatro estações. Acabamos de finalizar setembro, o mês do alcance, 
e uma estação de crescimento onde recebemos muitas pessoas novas em nossas células e unidades. É lindo ver 
o que Deus está fazendo e perceber a sede no coração das pessoas. Agora estamos entrando na estação do 
cuidado e contamos com cada cristão maduro da Central para nos ajudar a cuidar de tantas pessoas novas que 
acabaram de conhecer o amor de Deus.

QUEBRA-GELO

Coloque todos bem à vontade respondendo às seguintes perguntas:

1. Como é a sua família? É numerosa ou pequena? Fale um pouco de seus pais. Você tem irmãos?

2. Qual foi a pessoa mais importante em sua infância? Sua família foi importante em seu crescimento como pessoa?

3. E como foi o papel de sua família na sua formação espiritual? Sua família é evangélica?

4. Quando e como foi o seu encontro com Jesus? Houve algum fato ou detalhe especial que marcou aquele dia?

Leitura bíblica: Efésios 2.19-21

Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família 
de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra 
angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor.

INTRODUÇÃO

Pergunta: O que chama a sua atenção nesta passagem bíblica?

Queremos destacar a expressão “família de Deus”. A Bíblia diz que quando recebemos a Jesus como nosso Salvador 
e nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus (veja João 1.12) e portanto, membros de sua família. E assim como 
na vida natural cada bebê tem um pai, uma mãe e familiares que cuidam muito bem dele, o plano de Deus é que 
cada pessoa seja muito bem acolhida ao se converter. Por isso Deus providenciou uma célula e a igreja, porque 
todos necessitamos da ajuda neste início, e nossos irmãos e irmãs espirituais exercem um papel importante no 
nosso crescimento espiritual.

Pergunta: Você entende que já faz parte da família de Deus?

É por isso que os membros da igreja primitiva passavam muito tempo unidos em família, crescendo juntos em 
maturidade. O texto de Atos 2.46-47 revela que eles tinham comunhão e se encontravam sempre em reuniões 
conjuntas no templo e células nos lares. Desde o início fica claro que igreja não é apenas uma organização, mas 
uma verdadeira família, acolhedora e designada por Deus para ser nossa família de fé e o ambiente ideal para 
nosso crescimento.

DESENVOLVIMENTO

A necessidade de sermos acolhidos no início de nossa caminhada com Deus é um dos destaques na história da 
conversão de Saulo de Tarso, depois conhecido como Apóstolo Paulo. Leiam juntos esta incrível narrativa em Atos 
9.1-19. A seguir, respondam: 

1. Para onde Saulo estava indo e com que objetivo?

2. Como foi o encontro dele com Jesus? Quais foram os detalhes marcantes deste encontro?

3. Quem de fato foi o responsável pela conversão de Saulo?

4. E você, quem foi a pessoa chave para que você conhecesse Jesus? 

5. A quem o Senhor enviou para acolher e ajudar Saulo nos primeiros passos de sua nova vida?

6. O que ele fez para apoiar e fortalecer Saulo?

7. Como podemos perceber a importância desta visita?

Entreguei minha vida a Jesus, e agora?
Lição de célula: 21 a 26 de outubro



A história conta que Saulo esteve cego por três dias, e não comeu nem bebeu neste período, ou seja, ficou sem 
respostas às suas perguntas, sem esclarecimentos às suas dúvidas, com a fé não-fortalecida.

Assim como foi duro para Paulo ficar três dias sem ver, comer e beber, para o recém-convertido também é difícil 
ficar sem direção e orientação logo após a sua experiência de conversão a Jesus.

Mas depois que aceitou os cuidados e as orientações de Ananias, seus olhos foram abertos e ele passou a ver com 
clareza. Além disso, ele logo foi batizado, foi bem alimentado e recuperou as suas forças. 

Pergunta: Qual a importância de Ananias naqueles primeiros dias após a conversão de Saulo? Você percebe a 
importância de você também estar ligada a irmãos e irmãs de fé com mais experiência que você e capazes de 
acolhê-lo e apoiá-lo?

A importância do alimento e da conexão

(...) e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Atos 9:19

1. O texto de Atos mostra que o alimento fortaleceu Saulo e preparou-o para seguir em frente. A palavra de Deus 
é o alimento diário que precisamos para crescer com Deus. Se você deseja crescer com Deus, um dos hábitos mais 
importantes que precisa desenvolver é o de fazer devocionais diários.

Pergunta: você sabe o que é um devocional? Compartilhem entre vocês testemunhos e dicas para os devocionais 
diários.

2. Se você deseja continuar crescendo com Deus, cerque-se de pessoas que também querem crescer com Deus. 
Encontre pessoas que você reconhece como discípulos de Jesus e mantenha contato com elas. Quanto mais tempo 
você passar com outros cristãos, mais poderá aprender sobre Jesus e mais vocês poderão contribuir na caminhada 
uns dos outros.

Pergunta: você tem passado tempo com outros discípulos de Jesus? Participar da célula e frequentar os cultos, 
conferências e CCM tem sido um hábito e uma prioridade para você?

Como sabemos, este mesmo Saulo, antes um inimigo do cristianismo e que perseguia a igreja com violência e 
ódio, tornou-se um dos cristãos mais influentes da história. Sem dúvida alguma, sua amizade com Ananias e sua 
disposição de receber ajuda e seguir instruções foram decisivos para a formação de sua vida abençoada e tão 
poderosa.

CONCLUSÃO

• A igreja, nossa família espiritual, é tão imprescindível quanto a família biológica. Precisamos dela para crescermos 
saudáveis e frutíferos em nossa vida espiritual.

• O crescimento leva tempo e dependerá do quanto nos aplicamos a conhecer e viver os princípios da Palavra 
de Deus. Se, como um novo convertido, você aceitar e até buscar o apoio dos irmãos mais experientes, crescerá 
rapidamente e verá grandes transformações em todas as áreas de sua vida.

AVISOS 

• Dia do Amigo: na próxima semana, de 28/10 a 02/11, cada célula realizará o último Dia do Amigo do ano. 
A grande oportunidade para nós compartilharmos o Evangelho com nossos amigos e parentes e todos 
alcançarmos o maior alvo de 2019: EU+1. Preparem uma linda reunião da célula e aproveitem que os campos 
estão mesmo maduros para a colheita.

• Conferência Futuro: 8, 9 e 10 de novembro, na Central Luxemburgo. Reserve essa data! Eu sei dos planos que 
tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, dar-lhes esperança e um futuro.” Jr 29:11.  Preletores convidados: 
Douglas Gonçalves (Jesus Copy), Arthur Pereira e Talitha Pereira.


