
ESTAÇÃO DO CUIDADO

Nosso calendário celular é composto por quatro estações. Acabamos de fi nalizar 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, edifi cados 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 fi lhos 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 fi ca 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

APRESENTAÇÃO

A Central viveu um tempo maravilhoso com Deus durante a Conferência Futuro. Foi incrível! Para fi rmar em nosso 
coração algumas verdades ministradas nestes dias, teremos uma breve série de lições por meio da qual poderemos 
conhecer melhor o que a palavra de Deus afi rma a respeito da nossa identidade e destino. Prepare-se para as 
próximas semanas! Abra seu coração e CONHEÇA: VOCÊ | SEU PROPÓSITO | SUA NOVA FAMÍLIA.

QUEBRA-GELO

Na abertura da conferência fomos desafi ados a responder à pergunta: QUEM É VOCÊ?

Na célula de hoje, cada um terá o desafi o de se apresentar, mas nesta apresentação não é permitido utilizar 
seu nome, idade, família, trabalho ou formação. Tente olhar não para o que você faz, mas para o que você é de 
uma maneira mais profunda. Refl ita sobre suas características, seus dons, habilidades e propósitos e responda à 
pergunta: QUEM É VOCÊ?

INTRODUÇÃO

Pergunta: O que você achou de se apresentar da forma como foi proposto acima? Foi fácil ou difícil? Explique 
porque.

Leitura bíblica: Efésios 1:3-14

O texto de Efésios capítulo 1 traz uma descrição linda da identidade de um cristão. Nos versos que acabamos 
de ler, são apresentadas várias características que todo cristão deve se identifi car com elas.

Exercício: Releiam juntos a referência dada acima no livro de Efésios, sobretudo os versos 3 ao 12, e façam uma lista 
com todas as características de um cristão que aparecem no texto. 

Após fazerem a lista com as características, peça para cada pessoa presente responder quais dessas características 
combinam com a percepção de si mesmo. Ou seja, cada presente deve falar sim ou não para checar se concorda 
que as afi rmações bíblicas combinam com sua própria identidade. 

Deixe separada uma folha de rascunho e uma caneta e completem juntos a tabela, conforme modelo abaixo. 
Observação: a tabela da sua célula pode ter muitas linhas, de acordo com a quantidade de características que 
seu grupo conseguir reconhecer no texto de Efésios.

Características de um cristão segundo o 
texto de Efésios 1

Essa característica combina com a minha 
identidade?

Após este mergulho que sua célula fez estudando juntos o capítulo de Efésios, queremos destacar algumas 
afi rmações que este texto faz a respeito da identidade de um cristão.

1. SANTOS

Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 
Efésios 1:4

Pergunta: Alguma pessoa entre nós pode entrar na presença de Deus afi rmar que não comete pecados? 

Você pode chegar diante de Deus e dizer que você é irrepreensível? Porque este texto afi rma que um cristão 
genuíno é santo? O texto de Efésios 1:4 afi rma que somos chamados a ser santos! Isso signifi ca pureza, perfeição e 
separação. Como isso é possível? O versículo 7 nos ajuda a entender essa condição.

Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de 
Deus. Efésios 1:7

Ou seja, somos santos não porque conquistamos este status por nosso esforço e dedicação. Uma pessoa só pode 
afi rmar que é santa, se ela tiver sido perdoada. O perdão de Deus, liberado a partir da cruz, permite a um cristão 

Conheça: Você
Lição de célula: 11 a 16 novembro



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

Assim como foi duro para Paulo fi car três dias sem ver, comer e beber, para o recém-convertido também é difícil 
fi car 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 infl uentes 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 

AVISOS

• Culto Mais de Deus , Temporada Batalha Espiritual - Último culto:

Os pastores que pregaram ao longo da temporada estarão ministrando libertação. Venha colocar em prática tudo 
o que aprendemos nas últimas quintas-feiras, venha ser impactado pelo poder de Deus.

•  Filme Mais que Vencedores:

Estreia nos cinemas dia 21 de novembro. Dos mesmos criadores de Quarto de Guerra de À Prova de Fogo. Esse fi lme 
carrega uma mensagem que pode mudar vidas, por isso leve quantas pessoas puder e assista. Vamos lotar as salas 
de cinema na semana da estréia e garantir que ele continue em cartaz por mais tempo podendo alcançar milhões 
de vidas em todo o Brasil. essa história inspiradora vai impactar você. Convide os amigos, a família, leve sua célula 
e não perca!

• Festa das células:

1 de dezembro, domingo, nas unidades da  Central. Um momento de alegria, comunhão e muita adoração. 

Prepare- se junto com a sua célula e participe!


