Lição 26 a 31 de julho: Jesus Cristo, Rei
INTRODUÇÃO À SÉRIE
Ao longo do mês de julho mergulhamos em Cristo por meio da série “Revelação”! Hoje será o fechamento da série com um estudo
poderoso sobre Jesus. Você se lembra que a cada semana tivemos vídeos especiais que nos inspiraram, trazendo elementos novos aos
nossos encontros? Antes de seguirmos adiante, vamos recapitular o tema abordado em cada uma dessas semanas e qual foi o vídeo
sugerido. Aproveite para se inteirar do tema e do vídeo de hoje:
• Semana 1 – Mistério Revelado - https://www.youtube.com/watch?v=JA-NcMhYyv8 | Dan Stevers - Melhor e Verdadeiro
• Semana 2 – Jesus Cristo, Homem - https://www.youtube.com/watch?v=H-sigJtGtK0 | Dan Stevers - Cicatrizes
• Semana 3 – Jesus Cristo, Servo - https://www.youtube.com/watch?v=X8ITw-VzI8E | Dan Stevers - Não Há Outro Rei
• Semana 4 – Jesus Cristo, Rei - https://www.youtube.com/watch?v=_8IBkRoUVCM | Dan Stevers - YHWH (Português)
Além dos vídeos acima, queremos desafiar muito você e toda a sua célula a crescerem com Cristo, aumentando seu nível de consagração
e revelação. Lembre-se de envolver todos os presentes nos desafios abaixo, pois eles farão toda diferença no crescimento espiritual do
seu grupo:
• Fazer devocional diário, seguindo o plano de leitura bíblica “Conhecendo Jesus”, disponível no aplicativo da Central
• Assistir a Série The Chosen (temporada 1 e 2) no site https://watch.angelstudios.com/thechosen
QUEBRA-GELO
Para a dinâmica de hoje, cada pessoa vai precisar de um papel e uma caneta. Logo que todos estiverem com papel e caneta em mãos, envie
no chat as instruções abaixo ou entregue uma folha contendo as instruções abaixo, caso sua célula esteja se reunindo presencialmente:
1.Leia tudo antes de fazer qualquer coisa, mas trabalhe o mais rapidamente que puder.
2.Escreva seu nome no canto direito superior desta folha.
3.Faça um círculo no seu nome.
4.Desenhe cinco quadradinhos no verso desta folha.
5.Faça um X em cada quadrado.
6.Escreva seu primeiro nome no canto esquerdo inferior desta folha.
7.Faça um círculo em volta do último quadrado do verso.
8.Faça um X no canto esquerdo inferior
9.Faça um retângulo bem no centro (no verso da folha).
10.Diga em voz alta o seu nome completo.
11.Faça três pequenos pontos no alto de sua folha com a ponta da caneta.
12.Diga em voz alta o seu primeiro nome quando atingir este ponto.
13.Se você acha que seguiu as instruções cuidadosamente até este ponto, diga em voz alta: “Eu segui”.
14.No verso da folha em branco some 8950 com 9905.
15.Agora que você leu tudo atentamente, faça somente a sentença dois. Ignore todas as instruções, mas, por favor, não revele ao seu
colega do lado.
SEGUIR COMANDOS
PERGUNTA: Você sabe seguir comandos? O que é preciso para seguir comandos?
Há um ditado popular que diz: “manda quem pode, obedece quem tem juízo”. Obedecer ordens e orientações não é fácil, principalmente
quando não se confia no emissor. Entretanto, quando não seguimos corretamente as orientações, certamente teremos consequências
dessa escolha de agir por nossa conta. Cometeremos erros, pagaremos mico, teremos retrabalho e nos meteremos em confusão.
Quando lidamos com Jesus, mesmo que as ordens dele sejam difíceis de ser seguidas, uma coisa é certa: podemos confiar nele. Jesus
sabe de todas as coisas, conhece nosso funcionamento e nossas necessidades mais profundas. E o melhor: com certeza suas intenções
para conosco são as melhores e podemos confiar nele de todo o coração.
Se na sua relação com Cristo, tem sido difícil seguir comandos, hoje é o dia de você tomar uma decisão!
REI DOS REIS
Você provavelmente já ouviu a expressão rei dos reis. Esse título é atribuído a Jesus Cristo, conforme o texto abaixo:
“Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos
são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto
tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados
em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. “Ele as governará com cetro de ferro”. Ele pisa o
lagar do vinho do furor da ira do Deus todo-poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: REI DOS REIS E SENHOR DOS
SENHORES.” Apocalipse 19:11-16
Repare que a bíblia traz a expressão afirmando o reinado e senhorio de Cristo em CAIXA ALTA. As escrituras estão enfatizando e gritando
para todos ouvirem que Jesus é rei. Não um rei qualquer, mas o REI DOS REIS! São inúmeros os textos bíblicos que falam sobre o governo
de Jesus. Sabemos por meio de todas as profecias bíblicas que em breve Jesus voltará e quando isso acontecer estabelecerá um novo
reino.Mas por enquanto, o reino de Cristo já chegou e está avançando um coração de cada vez. Jesus tem chamado homens e mulheres
para abrirem os corações para o seu governo, a fim de implantar o Reino de Deus nas suas vidas através das suas vidas.É muito comum
encontrar pessoas que dizem já terem entregado seu coração para Cristo, mas quando vemos um pouco melhor suas atitudes não
demonstram verdadeiramente esse governo de Deus. A chave para compreender se Jesus tem mesmo um coração está em olhar as
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escolhas dessa pessoa. Pergunta: Jesus é o rei do seu coração? Se olharmos suas atitudes, elas são compatíveis com essa afirmação?
TEXTO-BASE: Lucas 9.57-62; 14.28-33
REFLEXÃO
Jesus sempre advertia às pessoas a pesarem os custos antes de entrarem no Reino de Deus. Ele falava sem rodeios, de forma que
pudessem tomar a decisão com base na realidade. Fazia questão de que elas dispusessem de todas as informações e soubessem que,
se ele fosse o rei de suas vidas, teriam de abdicar do trono e entregá-lo a ele. Jesus foi bastante claro na época, e continua sendo hoje
em dia. Ou ele é o rei de todas as coisas ou não é rei de nada!
1.UMA NOVA SENSIBILIDADE AO PECADO
Ao concordar que Jesus seja o seu rei, você desenvolverá uma sensibilidade ao pecado. Isso pode complicar a sua vida! Ele o convoca
para a santidade e seus padrões estão muito acima dos padrões humanos. Quando estamos no mundo, não nos sentimos frequentemente
incomodados com nossas atitudes erradas, porque “todo mundo faz, é normal”. Mas Ele espera nossa transformação e diz: “Se você me
ama, guardará cada um dos meus mandamentos.
”PERGUNTA: O que mudou em sua vida quando Jesus se tornou seu Rei?
2.UMA NOVA SENSIBILIDADE PARA COM O PRÓXIMO
Quando seguimos a Jesus como rei, a nossa visão com relação aos outros sofre uma drástica transformação! Começamos a nos preocupar
com quem passa necessidade e desejamos ajudar. Ficamos mais sensíveis ao racismo, nosso coração se abranda e temos vontade de
demonstrar amor e cuidado para com os membros de nossa família, os amigos, os irmãos em Cristo e até para com estranhos e inimigos.
PERGUNTA: Com relação a quem Deus vem sensibilizando seu coração ultimamente?
3.UMA NOVA SENSIBILIDADE AO ESPÍRITO SANTO
Se Cristo é de fato o nosso rei, devemos submeter a ele toda decisão importante de nossa vida. Jamais devemos tomar uma resolução
sem antes orar ao Espírito Santo e pedir sua orientação. Se você agir por conta própria, assumindo o comando de sua vida, o Espírito
começará a incomodar sua consciência, fazendo-o saber que é hora de ir mais devagar, de ouvir a sua voz e de seguir a sua orientação.
PERGUNTA: Você já passou pela experiência de ouvir uma orientação clara do Espírito sobre uma decisão que deveria tomar ou de algo
que precisava mudar?
CONCLUSÃO
Divergindo dos métodos modernos de propaganda, Jesus nunca tentou esconder os perigos a que estariam sujeitos os que desejassem
segui-lo. Ele não atraía as multidões prometendo saúde, riqueza e felicidade, para depois cochichar baixinho: “Só que, de vez em quando,
pode acontecer de você ser obrigado a assumir responsabilidades ou a fazer sacrifícios”. Pelo contrário, ele era tão sincero quanto aos
riscos e dificuldades inerentes ao cristianismo, que às vezes as pessoas, ao ouvir suas advertências, se afastavam dele e optavam por
não caminhar ao seu lado. Se você decidir segui-lo, ele lhe dará uma nova sensibilidade ao pecado, para com o próximo e ao Espírito
Santo. Sua vida nunca mais será a mesma!
ORAÇÃO: Hoje eu percebi que não estava permitindo a Jesus governar todas as áreas da minha vida. Eu me arrependo do meu orgulho e
da minha independência. Eu o recebo hoje, Jesus, como o meu REI. Não um rei parcial, mas te entrego o governo de todo o meu coração
e de todas as áreas da minha vida. Me ajude a ter atitudes diárias compatíveis com o essa escolha que eu faço hoje. Amém!
DESAFIO
Nesta semana, reserve algum tempo só para ouvir o Espírito Santo. Tenha uma caneta e papel por perto e anote tudo que Deus colocar
em seu coração: o nome de uma pessoa com quem você deva entrar em contato, uma atitude de serviço que precisa tomar, um pecado
que deva confessar ou uma palavra de encorajamento que o Espírito lhe comunique.
14 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO
A partir da próxima semana entraremos em um período de consagração com toda a Central. Nosso convite é para que você envolva sua
célula nesse propósito de buscar a Deus seguindo os seguintes desafios:
• 2 e 15 de agosto - oração da manhã seg. a sex. 6h às 7h30 (online e presencial na Central Luxemburgo)
• 2 dias de jejum total (24h) - terças feiras 3 e 10/08
• Vigília 24 horas de oração - sexta feira 13/08 - 18h às 18h
• 14 dias de abstenção de entretenimento: redes sociais, YouTube, TV, filmes, séries, jogos, etc.
Será um tempo precioso para buscarmos a Deus juntos. Que tal já começarmos um aquecimento fazendo um período especial de oração
na reunião de hoje? Antes de finalizar, separem 10 minutos para se dedicarem a esse clamor por mais de Deus na vida de cada um dos
participantes!
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