
APRESENTAÇÃO

Semana passada tivemos um estudo muito especial sobre identidade. A Central viveu um tempo maravilhoso com Deus em 
nossa Conferência Futuro e ainda estamos repercutindo o que o Senhor derramou como direção para nós. Para firmar em nosso 
coração algumas verdades ministradas nestes dias, teremos mais um estudo desta série de lições por meio da qual vamos 
conhecer melhor o que a palavra de Deus afirma a respeito da nossa identidade e destino. Abra seu coração e CONHEÇA: VOCÊ 
| SEU PROPÓSITO | SUA NOVA FAMÍLIA.

QUEBRA-GELO

Peça para as pessoas se apresentarem e responderem às perguntas abaixo:

• Qual destino de viagem você mais gosta?

• Quais os itens que não podem faltar na bagagem quando você se prepara para a sua viagem favorita?

INTRODUÇÃO

Leitura bíblica: Efésios 2:1-10

Pergunta: O texto de Efésios 2 apresenta dois contextos radicalmente diferentes em que uma pessoa pode estar. Quais são 
estes dois contextos?

Utilize uma folha de rascunho e caneta. Com base nos versos lidos construam juntos uma pequena tabela, detalhando a 
situação de uma pessoa em cada um destes contextos:

Situação de uma pessoa que se encontra no contexto de-
scrito nos versos 1 ao 3

Situação de uma pessoa que se encontra no contexto de-
scrito nos versos 4 ao 7

Pergunta: Em qual destes contextos você prefere estar? Em qual deles você se encontra?

COMO OBTER ACESSO?

O texto de Efésios apresenta dois contextos de vida radicalmente diferentes. Todas as pessoas, em sã consciência, vão querer 
desfrutar da vida que Deus tem para elas.

Pergunta: Como posso ter acesso a essa vida? O que eu preciso fazer para desfrutar do melhor contexto?

Os versos 8 e 9 tem a resposta a estas perguntas:

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que 
ninguém se glorie. Efésios 2:8,9

A bíblia é muito clara ao dizer que nenhuma pessoa pode se salvar sozinha. Ninguém, exceto Jesus, pode viver uma vida inteira 
sem pecado. Ninguém pode apresentar para Deus, compensações para os seus erros ou realizar obras capazes de mudar seu 
destino eterno.

O que eu preciso fazer, então? A resposta é: nada! Isso mesmo, você não precisa fazer nada para ser salvo. Tudo já foi feito 
por Jesus na cruz. Todas as dívidas já foram pagas. Ele, por sua graça, oferece mudar seu contexto. Tudo isso de presente. A 
salvação é um dom, oferecido, como oferta de amor, por Deus a todo ser humano.

Deus Pai está diante de você oferecendo seu próprio filho como presente capaz de mudar sua história. Tudo o que você precisa 
fazer é crer e ter a humildade de aceitar este presente.

Pergunta: Você crê que Jesus se sacrificou em seu lugar? Você aceita hoje o presente que Deus está oferecendo?

CAUSA OU CONSEQUÊNCIA?

Pergunta: Segundo os versos de Efésios, porque um cristão realiza boas obras? Elas acontecem antes ou depois da salvação?

Todo ser humano está em busca de algo que traga sentido à sua existência. As pessoas buscam prazeres, realizações, 
conhecimentos, experiências, religiões, etc. Fazem isso desde que se entendem por gente até o último dia das suas vidas. Essa 
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busca só para com a morte ou com um encontro genuíno com Cristo.

Quando alguém tem um profundo encontro com Deus, descobre que nEle está tudo o que procurava. A partir daí, a vida ganha 
um sentido único e essa pessoa passa a ser movida por gratidão. Alguém que foi amado e salvo de toda aquela situação 
descrita nos versos 1 ao 3 (coluna 1 da tabela), passa a querer fazer de tudo para agradar aquele que a amou primeiro.

As boas obras não têm capacidade para salvar uma pessoa. Mas, se alguém que se diz cristão não está envolvido em boas 
obras, deve-se ligar um alerta. Envolver-se com fazer a vontade de Deus é um sinal de que uma mudança profunda e genuína 
aconteceu. As boas obras não são a causa da salvação. Elas aparecem como sinal ou consequência na vida de alguém que 
foi salvo pela fé.

Pergunta: Você se considera cristão? Você está comprometido em fazer a vontade de Deus nesta terra?

SONHO OU DESEJO?

Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão 
para que nós as praticássemos. Efésios 2:10

Deus criou cada um com um propósito! O verso acima revela que Deus tem uma intenção especial envolvendo a vida de cada 
um. Há um caminho preparado para cada um. Deus tem para aqueles que confiam nele: vida, identidade, destino, sentido e 
propósito.

Quando você escolhe viver essa caminhada preparada especialmente por Deus, será capaz de experimentar uma existência 
extraordinária. Poderá fazer parte do grande projeto de Deus para a humanidade e se envolver em uma obra eterna.

A maioria das vezes, uma pessoa deixa de viver o propósito de Deus para a sua vida porque está ocupada com outros projetos 
ou não crê que pode ser usada por Deus. Se algo estiver te atrapalhando de viver os propósitos de Deus para sua vida, deixe o 
Espírito Santo falar ao seu coração hoje mesmo, e escolha andar neste caminho que foi preparado para você.

Vídeo: Prepare previamente um computador ou uma televisão com o vídeo abaixo. Caso não tenha estes recursos disponíveis 
no local da sua reunião, envie o link abaixo para o celular de algumas pessoas e peça para se juntarem em duplas ou trios para 
assistirem juntas. Trata-se de um trecho da pregação do Pr Douglas Gonçalves, ministrada em nossa Conferência Futuro.

www.central.online/conheça-proposito

Pergunta: Após assistir o vídeo, qual a diferença entre desejos e sonhos? Quais sonhos Deus tem colocado em seu coração? 
Quais os sonhos de Deus para a sua célula?

CONCLUSÃO

No livro “Deixe-me apresentar você”, a Pastora Talitha Pereira utiliza uma ilustração muito interessante que está relacionada com 
a dinâmica que fizemos hoje no quebra-gelo desta reunião.

Segundo Talitha, quando você vai viajar para a praia, leva roupas de banho, chinelo e óculos de sol. Quando vai para a neve, 
leva casacos e botas. Se você reparar na bagagem de uma pessoa, vai descobrir muitas informações sobre o destino da sua 
viagem.

Com a nossa vida ocorre de maneira semelhante. Deus tem um destino e um propósito para cada um de nós. E Ele colocou em 
nossa bagagem os itens que vamos precisar para cumprir o propósito da nossa vida. Se você quer descobrir excelentes pistas 
sobre o propósito de Deus para você, olhe para tudo o que Ele colocou em suas mãos.

Pergunta: Quais são seus dons, gostos, habilidades, oportunidades, recursos, etc.? Observando o que Deus colocou em sua 
bagagem, quais pistas você percebe sobre o propósito do Senhor para a sua vida?

ORAÇÃO E ADORAÇÃO

Separe uma ou duas canções especiais e conduza os presentes em um tempo de oração e consagração. Procure desafiar cada 
um, a orar a respeito dos seguintes tópicos:

• Agradeça a Deus pela salvação e transformação da sua vida.

• Ofereça seus dons, seu tempo e sua vida a Deus. 

• Coloque-se à disposição do Senhor para cumprir seu propósito e fazer a obra que Ele preparou para você. 

AVISOS 

• Cinema: Estamos com altas expectativas para o lançamento do filme Mais Que Vencedores! O filme será lançado na quinta, 
21 de novembro e as igrejas cristãs estão se unindo para lotar os cinemas no final de semana da estreia. A Central apoia 
essa iniciativa, por isso conseguimos comprar vários ingressos promocionais pelo preço de meia entrada. Confira os horários 
em nosso site e adquira os ingressos em nossa livraria. Leve toda a sua célula ao cinema!

• Festa das células:  domingo, 01 de dezembro em todas as unidades da Central. Estamos na reta final do ano e nada mais 
especial do que celebrar tudo o que Deus tem feito por nós! Envolva toda a sua célula! Combinem uma caracterização 
especial e combinem de assentarem juntos nos cultos. 


