
Lição de Célula 04 de outubro a 09 de outubro

Um chamado ao amor visível

Quem têm sido abençoado pelas pregações de domingo na série AO AVESSO? Peça aos presentes para compartilharem o que Deus têm 
ministrado ao coração deles durante essa série de mensagens.

Líder, aproveite e incentive sua célula a participar dos cultos presencialmente. Que tal combinar com sua célula para todos se  
assentarem juntos neste próximo domingo para o encerramento do primeiro bloco da série AO AVESSO? Será uma excelente  
oportunidade para estreitar relacionamentos entre a célula e trazer as pessoas ao culto presencial. 

INTRODUÇÃO

Neste último domingo foi pregado sobre um CHAMADO DIFERENTE. Hoje falaremos sobre estes chamados de Deus e como eles devem 
ser praticados em nossa vida.

Texto base: 1 Pedro 2: 9 - Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as 
grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.

Vamos agora dar um destaque na parte final deste versículo: “daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.”

Neste mundo não há meio-termo. A Bíblia deixa claro que há 2 reinos: ou somos do reino da luz, ou somos do reino das trevas.

Pergunta: Qual foi o esforço que você teve que fazer para ser do reino da luz?

Resposta: NENHUM. Tivemos apenas que nos arrepender dos nossos pecados, crer no sacrifício de Cristo feito por nós na cruz e aceitar 
pela fé o convite Dele para uma nova vida.

Para ser do reino da luz você foi simplesmente CHAMADO e aceitou este convite de amor! Aleluia, Deus nos CHAMOU das trevas para sua 
maravilhosa luz. Esta é a Graça de Deus

DESENVOLVIMENTO: OS CHAMADOS DE DEUS

Deus sempre nos chama. Vamos analisar três tipos de chamados de Deus para nós e o tempo específico em que cada um deles  
acontece em nossas vidas:

1. Chamado a crer em Jesus – É o chamado que temos quando nos rendemos ao convite de Jesus. É quando entendemos que nossos 
pecados nos afastam de Deus e Cristo levou sobre si os nossos pecados na cruz para recebermos vida. É quando entendemos o amor 
de Deus por nós e pela fé simplesmente cremos. Nossos olhos espirituais são abertos e pela Graça de Deus passamos para o reino 
da luz. É algo tão poderoso e sobrenatural, mas ao mesmo tempo, tão simples.

Se alguém ainda não teve os seus olhos abertos e ainda não experimentou esta nova vida em Cristo, você, pode aceitar este CHAMADO 
a crer em Jesus agora mesmo. Ele próprio disse:

João 11:25 - Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá;

Líder, se você sentir que deve fazer um apelo de salvação agora, pare e faça um momento de oração convidando algum visitante a aceitar 
este convite de crer em Cristo e conduza-o a uma oração de entrega de sua vida a Cristo.

Pergunta: Quantas vezes temos que aceitar este chamado de crer para ser salvo? Resposta: Somente UMA VEZ. Quando cremos, já 
fomos salvos. Já passou da morte para vida! 

João 5:24 - Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte 
para a vida. 

Vamos analisar agora um segundo chamado:

2. Chamado ministerial – É a missão que Jesus dá a todos que o aceitaram em seu coração! A partir do momento em que cremos, 
todos recebem uma missão. O apóstolo Pedro recebeu uma missão clara de Jesus logo após seu encontro com Cristo:

Mateus 4:19 - E disse Jesus: “Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens”.

A missão de Pedro foi o CHAMADO MINISTERIAL dado por Jesus.

E esta missão não foi específica para Pedro. Jesus deixou este mesmo CHAMADO MINISTERIAL a todos os que são os seus discípulos:

Mateus 28:19,20 - Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”.

Pergunta: Quantas vezes Jesus têm de nos passar este mesmo chamado/ missão? Resposta: Somente UMA vez. Quando cremos, este 
chamado ministerial já é nosso. Não recebemos a cada dia uma missão totalmente diferente. O chamado de Jesus é único. Ele não  
precisa repetir o que temos que fazer. O chamado ministerial já foi dado a todos nós no momento em que cremos.

Mas será que há algum CHAMADO de Jesus que é diário? Que tenho que realizar diariamente? Sim, vejamos qual é:

3. Chamado a anunciar o amor – Vamos reler outra parte importante do nosso texto base de hoje:

1 Pedro 2:9 - para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
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Deus concede a nós um privilégio que é diário: ANUNCIAR, ou seja: falar, demonstrar, apresentar a todos a boa notícia.

Pergunta: Quantas vezes somos CHAMADOS A ANUNCIAR? Resposta: Diariamente. Este sim, é um chamado diário, concorda?

Pergunta: Mas como podemos ANUNCIAR todos os dias sem sermos uma pessoa chata e insistente?

Jesus nos ensina isto em João 13 aos nos deixar um simples e poderoso mandamento. Este mandamento têm por si só o poder de  
ANUNCIAR sem usar palavras e de forma VISÍVEL a maravilhosa notícia de que todos podem ter uma vida nova em Cristo.

João 13:34 - “Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros”

A ordem de Jesus foi clara de amar as pessoas. Amar como Ele amou, ou seja: um amor que não deseja nada em troca, um amor visível, 
um amor intencional; um amor diário. Não é só dizer que ama, mas demonstrar diariamente o amor de forma visível, de forma prática.

E no versículo seguinte, Jesus fala do impressionante resultado que este amor pode gerar:

João 13:35 - “ Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros”.

Pergunta: O que você acha desta “estratégia” de Jesus de amar como forma de anunciar?

CONCLUSÃO:

Jesus nos CHAMOU a ANUNCIAR e devemos fazer isto AMANDO. O impacto disto é muito simples:

• Se todo o dia amarmos, as multidões virão para Jesus.

• Se todo o dia nos aproximarmos dos nossos amigos não crentes para amá-los e nos relacionarmos com eles em amizade sincera, 
eles virão para Jesus.

Então amar e se relacionar com seus amigos, vizinhos e familiares de forma diária, intencional e sem desejar nada em troca, como Cristo 
fez por nós, é a melhor atitude e a melhor  maneira de ser diferente / Ao Avesso. Assim você será parecido com Jesus e anunciará o 
amor de Deus.

Por isso hoje temos um desafio muito simples e prático para todos:

DESAFIO / CAMPANHA EVANGELÍSTICA DO AMOR VISÍVEL:

Líder, separe tempo para explicar esta campanha.

Hoje estamos lançando em toda a Central a CAMPANHA AMOR VISÍVEL.

O que é e como funcionará esta campanha evangelística? Ela é muito simples.

1. Pense em alguns amigos não crentes. Peça para todos os presentes para pegarem um bloco de notas ou um pedaço de papel e 
desafie todos os presentes a anotarem os nomes destes amigos. Nas próximas 3 semanas você irá orar por eles e se aproximar 
deles com AÇÕES PRÁTICAS DE AMOR.

2. Acesse em nosso site, em nosso App, disponível tanto na Apple Store quanto na Play Store, uma lista especial com inúmeras sug-
estões de demonstrações práticas de amor. São coisas simples como chamar para passear, tomar um açaí, fazer uma visita, suprir 
uma necessidade, etc. Peça para todos acessarem a lista e comentarem por alguns instantes quais sugestões mais gostaram.

3. O desafio será fazer no mínimo 2 AÇÕES PRÁTICAS DE AMOR com cada pessoa e só após isto, quando você se aproximar dela por 
amizade e amor, sem precisar “pregar”, cremos que ela estará aberta a entender sobre o CHAMADO a crer em Cristo.

ENTENDA: ganhe primeiro a pessoa para você, para depois você ganhá-la para Cristo!

4. Após as 2 ações de amor, ao se aproximar dessas pessoas e estreitar um maior relacionamento, aí sim, você poderá fazer um 
convite para o DIA DO AMIGO (um dia especial que sua célula realizará para trazer estes amigos). A semana do Dia do Amigo de todas 
as células da Central ocorrerá na semana de 26 a 30/out.

O alvo não são pessoas estranhas. São pessoas conhecidas que ainda não são crentes. São familiares, amigos, vizinhos, colegas de 
trabalho, escola / faculdade. Estes serão nossos alvos principais, o que facilitará depois para trazê-los ao Dia do Amigo. Veja como ficou 
o nosso calendário:

Semana Ação

04 a 09 de outubro Lançamento AMOR VISÍVEL

11 a 16 de outubro Ações práticas de amor

18 a 23 de outubro Ações práticas de amor

25 a 30 de outubro Dia do amigo nas células

Líder, pergunte se ficou alguma dúvida sobre como funcionará a Campanha AMOR VISÍVEL. Após tirar as dúvidas, separe um tempo 
pedindo a Deus que encha os nossos corações de amor pelas pessoas e nos mostrar os nomes dos amigos, familiares, etc que serão 
alvo destas ações de amor e os desafie a começar a orar por estes nomes.

Separe um tempo para orar pela campanha e pelas listas com os nomes dos amigos. Recomendamos que só após 2 ações de amor com 
cada alvo, que façamos algum convite para a célula ou para igreja. Já repasse aos participantes de sua célula as diversas dicas com 
sugestões de AÇÕES DE AMOR, que estão disponíveis através do App Central.

João 13:35 — “Com isso todos saberão (VISÍVEL) que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros”.
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