Conheça: sua nova família
Lição de célula: 25 a 30 de novembro

APRESENTAÇÃO
Hoje encerramos nossa série CONHEÇA: VOCÊ | SEU PROPÓSITO | SUA NOVA FAMÍLIA. Repercutimos em nossos
estudos o que Deus derramou sobre a Central na Conferência Futuro, aprendendo sobre identidade e propósito.
Nesta última lição da série, você poderá descobrir a importância da família da fé em sua caminhada, levando sua
célula a fortalecer o senso de comunidade uns com os outros, além de ampliar as conexões com toda a família
Central. Envolva seu pessoal para andarmos juntos!
QUEBRA-GELO
Na dinâmica de hoje vamos fazer uma descoberta de afinidades. Peça aos presentes para ficarem de pé e irem
formando subgrupos de acordo com as afinidades, a partir de cada tema proposto. Por exemplo, você tem oito
pessoas presentes na reunião e o tema da rodada é time de futebol. Vamos supor que quatro pessoas torçam para
o Real Madri, três para o Barcelona e uma para o Atlético de Madri. Então você terá um subgrupo com cada um
destes perfis, sendo que uma pessoa vai ficar sozinha.
Você pode propor temas que combinem com seu grupo. Vamos colocar para você algumas sugestões de assuntos
para que possam ser utilizados em cada rodada:
Comida favorita | Cidade natal | Time de futebol | Viagem dos sonhos | Quantidade de filhos (tem ou quer ter) |
Animal de estimação | Uma pessoa famosa | Quem é Jesus para você
Depois de brincar com todos estes temas e subgrupos, agora teremos um desafio diferente: vocês terão que
conversar até formar um grupo único. Desta vez não vale formar subgrupos, todos precisam descobrir uma cor em
comum. Qual cor de roupa todos nós temos no nosso guarda roupa (exceto preto ou branco)?
• Depois de descobrirem qual cor de roupa todos têm em comum, combinem de irem juntos na Festa das Células
no domingo utilizando essa roupa da mesma cor. Se quiserem aprimorar ainda mais, incrementem com algum
acessório a caracterização da célula. Definam qual horário vocês vão chegar e um local para assentarem juntos.
INTRODUÇÃO
A célula vai além de apenas reuniões uma vez por semana, ela nos dá oportunidade de construirmos relacionamentos
mais profundos uns com os outros podendo assim gerar amizades verdadeiras ao longo da nossa caminhada
cristã. Esses relacionamentos propiciam para nós afinidades, compatibilidades e até mesmo gostos semelhantes
entre os membros da nossa célula.
Ao chegarmos ao final do ano é tempo de festejar e nos alegrarmos com tantas amizades conquistadas e tantas
vidas ganhas pra Jesus. Então no dia 01/12, em todas as nossas unidades, teremos nossa festa das células, onde
juntos vamos louvar a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Será um domingo muito especial e cada um
poderá perceber como é importante participar de uma família da fé.
Considere o seguinte paralelo: uma pessoa tem sua família nuclear, que inclui aqueles que moram na mesma
casa. São pessoas que têm convivência mais próxima e mais intimidade. Além desta família nuclear, há a família
ampliada, composta por primos, tios, avós, agregados, etc. Em nossa família da fé, a célula é como se fosse a
família nuclear, ambiente em que nos encontramos com frequência, compartilhamos nossas intimidades e somos
moldados em nossa identidade. Na família da fé também temos nossos cultos de celebração aos domingos que
são como aqueles almoços especiais de domingo em que toda a parentela se reúne. São momentos intensos de
compartilhar histórias e de celebração; são momentos que marcam a nossa caminhada e nos dão a dimensão
do sobrenome que carregamos.
FAMÍLIA DE DEUS
Leitura Bíblica: Efésios 4:1-6
Pergunta: Segundo o texto de Efésios 4, quando alguém está debaixo da unidade com o Espírito essa pessoa
desfruta de uma relação especial com Deus. Qual parentesco com Deus essa pessoa desfruta?
Paulo nos ensina neste texto que nos tornamos filhos de Deus pela fé e que passamos a fazer parte de uma nova
família. O entendimento é que alguém que recebe a Cristo como Senhor da sua vida, passa a fazer parte de um
corpo, o Corpo de Cristo. Os versículos lidos apresentam claramente qual a nossa nova condição em Cristo:
• Pela fé entregamos o senhorio da nossa vida a Cristo e passamos a fazer parte do Corpo dele;
• Confirmamos essa decisão em uma linda cerimônia chamada batismo e permanecemos ligados a essa nova

comunidade da fé;
• Ainda pela fé somos recebidos como filhos legítimos de Deus e, além de receber a paternidade de Deus, ganhamos
muitos irmãos nessa nova família.
Pergunta: Você faz parte da família de Deus? Com qual frequência você se reúne com seus irmãos da fé para
celebrar junto com eles?
Cada família tem suas características marcantes e sua fama. Algumas famílias são engraçadas e descontraídas.
Outras briguentas, outras discretas ou ainda esquisitas. As pessoas ao redor vão observando a cultura de cada
família e a vizinhança vai conhecendo um pouco sobre isso.
A respeito da nossa família da fé não poderia ser diferente. Paulo, escrevendo essa carta na prisão e dando forte
exemplo de abnegação, desafia cada cristão a ser humilde, dócil, paciente e suportar os irmãos em amor. Toda
família tem seus desafios e na igreja também enfrentamos problemas. Mas se cada um escolher abrir mão do seu
egoísmo e de sua carne para pensar nos outros, vamos construir um ambiente de aceitação, ajuda e amor. Vamos
superar nossas dificuldades juntos e quando as pessoas de fora olharem para nós elas verão a identidade de Cristo.
Pergunta: Quais as características principais e a fama da sua família natural? Hoje você se parece mais com sua
família natural ou com a sua família da fé?
UNIDADE E PROPÓSITO
Leitura Bíblica: Efésios 4:7-16
Pergunta: Quais são os cinco ministérios descritos por Paulo no verso 11? Qual ou quais deles você mais se identifica?’
Imagine que Deus é um homem muito rico, dono das principais empresas e cargos importantes de uma cidade.
Sendo pai de muitos filhos, distribuiu a cada um deles uma função de acordo com o perfil e as habilidades de
cada um. A verdade é que Deus, além de ter criado todas as coisas, está edificando um Reino Eterno sobre o reino
terreno.
Isso quer dizer que Deus está fazendo algo muito especial, trabalhando para implantar seu Reino e restaurar a sua
vontade na vida das pessoas. Todos que fazem parte da família de Deus receberam, pela graça, dons e propósitos
que foram repartidos. Se você faz parte dessa família da fé, com certeza Deus repartiu alguma missão especial
para você.
O texto diz que Jesus cumpriu sua missão ao descer às profundezas da terra e depois subir às alturas. Por isso
Ele recebeu autoridade e recursos e distribuiu estes recursos aos homens dando-lhes uma missão ou desígnio. Se
Deus governa a sua vida, Ele espera que você se envolva na missão d’Ele e se envolva com os projetos que são
importantes para o seu Reino.
Muitos querem se aproximar de Deus para ganhar coisas, mas não compreendem a profundidade e a beleza de
fazer parte do projeto eterno de Deus. Se você não se interessa pelas coisas de Deus e não se sente desafiado a
contribuir na obra grandiosa que Ele está fazendo, você deve parar para avaliar sua condição, pois provavelmente
você não faz parte dessa família.
Pergunta: Você está em unidade com seus irmãos da fé, realizando as suas funções para edificar o Reino de Deus?
CONCLUSÃO
“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 4:16

Uma última observação muito especial sobre este capítulo que estamos estudando é que ninguém pode fazer a
vontade de Deus sozinho. Precisamos uns dos outros! Jesus distribuiu seus dons de forma que nenhum filho de Deus
é completo e sabe fazer todas as coisas sozinho.
Algumas pessoas se dizem cristãs, afirmam ter interesse por Cristo, mas não querem se envolver com a igreja. Este
capítulo de Efésios, em consonância com muitos outros textos do Novo Testamento, mostra que o cristianismo foi
planejado por Deus para se viver em comunidade.
Um verdadeiro cristão está envolvido com sua família da fé, participa das atividades promovidas por sua igreja
local e se envolve na obra de Deus, pois compreende que cada pessoa tem um dom diferente e precisamos uns dos
outros. Deus chama você a crescer junto com sua família da fé e chama você para realizar a sua função!
Pergunta: Quais dons Deus distribuiu para você? Quais dons você tem falta e por causa disso precisa de outros
irmãos?
AVISOS
• Festa das células: Nossa Festa das Células chegou! Será no próximo domingo dia 1 de dezembro. Será uma
excelente oportunidade para você colocar em prática tudo o que aprendeu no estudo de hoje. Combine com sua
célula uma caracterização especial e combinem de assentarem juntos no culto.
• Mais de Deus: Feridas emocionais, idolatria, maldições hereditárias problemas financeiros, sexuais. É hora de se
livrar do que afasta você de uma vida plena com Deus.
Nova Temporada: Liberdade
Toda quinta-feira, 19h30, na Central Luxemburgo.

