
Lição de célula 20 a 25 de setembro

INTRODUÇÃO

Até hoje ainda há pessoas que pensam que um cristão, um filho de Deus, deve ser alguém imune a problemas e que Deus sempre o 
poupará de provações e sofrimentos tais como enfermidades, desemprego, crises familiares, perseguições, acidentes e fatalidades. Mas 
essa é uma ideia errada e perigosa. 

Jesus alertou seus discípulos que eles passariam por aflições (João 16.33) e Tiago ainda desafiou os crentes a passarem pelas prova-
ções com toda alegria (Tiago 1.2). Ou seja, o cristão, como qualquer outro ser humano, passa por várias provações, cujas origens podem 
ser bem diferentes em cada caso: podem ser consequência de pecados que cometemos, ou resultado de escolhas erradas que fizemos. 
Podem ser causadas por ataques de satanás, nosso inimigo (1 Pedro 5.8) ou uma circunstância natural que Deus permitiu acontecer.

Pergunta: Mas será que Deus, que nos ama e quer o nosso bem, permitiria que passássemos por provações e sofrimentos?

O apóstolo Pedro escreveu:

Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé 
é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. 
Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. (1 Pedro 1.6-7 - NVT)

Ele diz que as provações trazem um grande benefício, que não podemos desconhecer: Deus usa as provações para testar a nossa fé. 
Porque dizer que confiamos em Deus quando tudo vai bem é normal, mas confiarmos e até nos alegrarmos ao passar por provações, 
isso revela uma fé diferente, verdadeira, à toda prova.

É como o ouro: para saber se o ouro é autêntico, o metal precisa passar pelo fogo. Se for mesmo ouro, esse processo não o prejudicará 
em nada; muito pelo contrário, removerá as impurezas e aumentará sua qualidade e o seu valor. Da mesma forma, as provações que 
enfrentamos ao longo da vida é que mostrarão se a nossa fé é autêntica.

FÉ AUTÊNTICA OU FALSA?

Ora, se existe uma fé autêntica, significa que existe uma falsa fé, certo? Pelo fato de ser tão fácil ser cristão no Brasil, há muita gente 
que se diz cristã, que acha que é cristã, mas na verdade só fez uma escolha religiosa. Não nasceram de novo, e quando as provações 
aparecem, não dão conta e acabam se afastando de Deus e seus caminhos.

Na verdade, existem pelo menos três tipos diferentes de fé falsa:

1. Uma fé herdada. “Ah, minha mãe era batista, meu pai também, e sempre fomos à igreja quando eu era criança. Minha avó era cristã e 
nós íamos sempre nos cultos de Natal e na Páscoa, então obviamente eu sou cristão”. Esse é o tipo de fé herdada da família, da cultura, 
mas não é sua fé pessoal.

2. Uma fé superficial. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador, em Mateus 13.20-21.  Jesus explicou que existem pessoas que 
quando ouvem o Evangelho, recebem com entusiasmo, mas só até surgirem tribulações ou perseguição, que fazem com que logo aban-
donem a nova fé. As raízes não eram profundas o suficiente, e por isso, podem ser facilmente arrancadas.

3. Uma fé condicional. É a fé daqueles que dizem acreditar em Deus, amar a Deus, mas que acreditam em Deus enquanto as coisas 
são como eles querem. É como a história daquele homem que um dia perdeu o emprego, depois a esposa o deixou, então, diz ele, como 
poderia acreditar em um Deus que permitiu que isso acontecesse? Se pensa assim, mesmo entendendo a dor da provação, isso revela 
tratar-se de uma fé condicional, outro tipo de fé falsa.

A verdade é que nunca saberemos se nossa fé é genuína ou falsa se ela não for testada. Imagine se estivermos pensando que a nossa fé 
é autêntica, mas na verdade ela é falsa. Podemos estar sinceramente enganados e indevidamente confiantes.

Então, se as provações pelas quais todos passamos são, na verdade, testes que revelam a condição da nossa fé, precisamos conversar 
sobre isso. Por isso, hoje na nossa célula dedicaremos o maior tempo para conversarmos francamente sobre provações e o impacto 
delas na nossa fé.

Líder de célula: Apresentaremos a seguir três questões para discussão na célula. Sugerimos que você apresente uma questão de cada 
vez, seguida de um tempo para que a maioria possa compartilhar suas respostas. Depois apresente a segunda questão e a terceira 
questão, dando sempre um tempo para a conversa. Desafie a célula para um compartilhar bem sincero e estimule a participação de 
todos. Estimule a sinceridade e a transparência. Alguns poderão concluir que sua fé não é verdadeira. Se isso acontecer, no final, quando 
formos orar com a célula, convide estes a se entregarem a Cristo definitivamente, com sinceridade e arrependimento. Vamos começar: 

1- Peça para alguns do grupo compartilharem sobre um tempo em sua vida quando uma provação difícil testou a sua fé. Que experiência 
foi essa? Que tipo de fé aquela provação revelou? Mostrou que a sua fé é genuína e aprovada? Ou revelou que sua fé era apenas uma fé 
herdada, uma fé superficial ou uma fé condicional?

A boa notícia sobre as lutas e provações é que, se você tiver uma fé genuína, elas sempre te levarão para mais perto de Deus, e para um 
relacionamento mais profundo e íntimo com Ele. As provações nos ajudam a nos conhecer melhor e a conhecer a Deus de uma maneira 
nova, especialmente quando não passamos por elas sozinhos, tendo ao nosso lado um pequeno grupo nos apoiando. É isso que Pedro 
está dizendo na sua carta:

Mesmo não o tendo visto, vocês o amam; e apesar de não o verem agora, crêem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês 
estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. (1 Pedro 1.8-9)

Ele diz que mesmo que a gente não consiga ver Deus no meio de tudo aquilo, mesmo sem compreender o porquê das provas, se sabemos 
quem Deus é, podemos experimentar alegria indizível e gloriosa no meio de uma dura prova. Esse é o alvo da fé: confiar em Deus e no 
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seu amor.

A boa notícia não é que Deus nos livra de todas as tribulações. A boa notícia é que estamos alcançando o alvo da nossa fé, que é confiar 
em Deus. As provas nos trazem para mais perto de Deus, pois elas nos ensinam a depender dele e nos mostram que Ele é tudo o que 
temos e tudo que precisamos.

2- Alguém aqui já passou por provações que ao final te levaram para mais perto de Deus? Neste caso, o que aconteceu para que você se 
aproximasse mais de Deus ao invés de se afastar dele decepcionado ou confuso?

E agora a questão mais importante: 

3-Que provação você está passando agora mesmo? Como você pode começar a confiar em Deus com isso que está acontecendo? Pode ser 
uma provação pessoal, ou pode ser com alguém próximo e importante para você.

Há muitas pessoas passando por diversas provações agora mesmo. Tiveram grandes perdas nestes últimos meses, com a pandemia, 
que trouxe enfermidades, mortes, mas também separações, desemprego, distanciamento.

Mas isso não significa que estas provas conseguirão nos separar de Deus. Pelo contrário, elas nos empurram para mais perto Dele e 
nos unem mais às pessoas que são importantes para nós. As provas nos ensinam a depender de Deus e a valorizar as pessoas que nos 
apoiam.

Vamos ser honestos: Quando você está sofrendo é que você mais se aproxima de Deus. Quando você está desesperado é que você chama 
por Deus. Quando está tudo bem, parece que nem precisamos Dele; muitos nem se lembram de Deus quando tudo vai bem, e isso mostra 
que a fé deles é uma fé condicional, e, portanto, é falsa.

Por isso, há momentos em que Deus permite grandes problemas para que, sentindo-se fraco e sem saída, você se volte para Ele busque 
o poder de Deus.

O poder de Deus opera através de nossa fraqueza... quando sou fraco, então é que sou forte (2 Coríntios 12.9,10)

Deus permite que você entre em crises tão difíceis, se sentindo num vale tão profundo, que o tudo o que você pode fazer é buscá-lo, é 
clamar por Ele. E se clamar e buscar, vai encontrar o Deus que é sempre bom, que é socorro bem presente nas angústias. E se você se 
render totalmente a Deus e confiar Nele, também pode experimentar essa alegria gloriosa e inexplicável no meio das provações.

CONCLUSÃO

Em um mundo tão confuso, em dias tão difíceis, precisamos de uma fé diferente. Não uma fé herdada dos outros, não uma fé rasa e 
superficial, que não resiste às provas da vida, e muito menos uma fé condicional. Deus quer que tenhamos uma fé genuína, autêntica. E, 
gostando ou não, só saberemos se nossa fé é genuína se ela for testada.

Por isso Deus permite que passemos por provas e tribulações. Porque as provações revelam a fé genuína. Uma fé genuína não está  
baseada no que nós vemos, mas está firmada em quem Deus é. Então, se você está aqui hoje e está sofrendo, você está aqui é porque 
Deus te ama que quer te dar uma fé diferente.

As provações também nos aproximam mais de Deus, então, dê um passo em direção a Ele, porque quando você se aproxima de Deus, 
Ele vai se aproximar de você. Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui hoje para ajudá-lo a entender que você não está passando por 
tribulações porque você é mal ou você fez algo errado. As lutas e a dor fazem parte da vida de todos. O problema é passar por isso sem 
Deus, sozinho.

Deus pode usar as provas pelas quais está passando para fortalecê-lo, conforma-lo à imagem de seu filho Jesus e, se você deixar e 
escolher confiar Nele, Ele pode transformá-lo e, como Pedro, você pode nunca mais ser o mesmo que era antes.

Vamos ter um momento de oração juntos.

• Peça pra Deus fazer hoje aqui o que só Ele pode fazer: trazer cura. Especialmente para aqueles que estão sofrendo.

• Agradeça a Deus, porque mesmo no meio das provações mais severas, há uma alegria inexplicável e gloriosa para aqueles que o  
conhecem. Que esta alegria encha o coração de quem está triste, abatido, e de todos desta célula.

• Ore por cada um que compartilhou estar passando por provações e grande sofrimento. Que eles possam experimentar agora 
mesmo a paz que vai além da nossa capacidade humana de entender. Que nossa fé não esteja firmada no que vemos, mas sim em 
quem Deus é.

• Oriente que todos orem juntos: “Pai, ajude-nos a crer em Ti de todo o coração. E que, embora não o vejamos, ainda assim confiemos 
em Ti”.

• Ore pedindo por milagres hoje mesmo. Ore por milagres de cura, por provisão financeira, por restauração de relacionamentos, por 
libertação moral e espiritual. Peça que o Senhor opere milagres neste encontro da célula.

• Peça a Deus que derrame sua  paz maravilhosa em nossa alma.

Apelo de conversão:

Se o líder observar que há pessoas que têm fé, mas que não é genuína porque não é pessoal, (é de família, é da cultura) e não é profunda 
nem sincera, desafie esta pessoa a orar agora mesmo e a colocar a sua fé somente em Deus. Diga:

Se você reconhece que não tem raízes reais, que você não tem fé real, então vou pedir para você orar em voz alta para todos ouvirem:  
“Senhor Jesus, eu preciso de você. Eu te recebo como Senhor e Salvador e decido comprometer minha vida com Ti.” Jesus disse que: 
“se você me confessar diante das pessoas, Eu o confessei diante do meu Pai que está no céu. Se você não me confessar, eu não vou 
confessá-lo”. (Lucas 12.8,9)

Quando você chamar o nome de Jesus, que é perfeito em todos os sentidos, que morreu e ressuscitou, Ele ouvirá você e perdoará seus 
pecados. Ele vai fazer de você uma pessoa nova. Você não será uma versão melhor, você será uma versão diferente. Ele vai perdoá-lo 
completamente, você se tornará uma nova pessoa em Cristo. Levante sua mão e entregue sua vida a Cristo. Sem reservas.

2Todos os direitos reservados à Igreja Batista Central de Belo Horizonte



AVISOS

Faça parte da Central de Voluntários I Voluntários Day | Inscreva-se e participe!
No dia 25 de setembro, para a Central Luxemburgo, estamos preparando para os voluntários um dia muito especial para receber todos 
aqueles que servem na Central com honra e alegria. Será um culto de encerramento e início de novo ciclo.

E para quem ainda não serve na Central de voluntários, as inscrições para o novo ciclo estão abertas.

Para conhecer melhor as frentes de atuação dos voluntários e preencher a ficha de cadastro que será encaminhada para os líderes de 
cada área, acesse www.central.online/voluntarios.

Pré-requisitos para participar:

• Ser membro da Central (ou estar em processo).

• Participar ativamente de uma célula.

• Ser aprovado pelo líder de célula.

• Manter um bom testemunho de vida.

• Possuir habilidade e muito interesse na função desejada.

• É imprescindível que você tenha disponibilidade para servir em escala previamente estabelecida pela liderança do grupo. 

Lembre-se sempre: amor é a nossa razão, entrega é a nossa resposta.
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