
Lição de Célula 11 de outubro a 16 de outubro

Uma Atitude Diferente 

Peça para alguém da célula compartilhar o que mais a marcou durante a série AO AVESSO pregada aos domingos na Central. Aproveite 
para valorizar a importância dos cultos e combine com sua célula para sempre irem juntos aos cultos presenciais. 

Já informe que daqui há 2 semanas iniciaremos uma nova série nos cultos de domingo chamada VIDA ABENÇOADA, falando sobre 
princípios de Deus para vivermos uma vida financeira abençoada. 

QUEBRA-GELO

Lançamos semana passada a campanha AMOR VISÍVEL, onde cada um foi desafiado a demonstrar Cristo com ações de amor sem pre-
cisar falar de Jesus. 

A ideia do quebra-gelo de hoje é estimular entre os participantes um momento de criatividade avaliando qual seria a atitude de amor 
mais interessante que alguém poderia fazer para um conhecido não crente nesta próxima semana. O vencedor ganhará um prêmio  
pela criatividade.

Lance o desafio: se Jesus fez algo tão maravilhoso por nós, o que podemos fazer de prático para mostrar amor aos nossos amigos? Não 
vale exageros tipo dizer que pagaria uma viagem para Cancun só para ganhar o prêmio ou ações não viáveis. A ideia mais legal, diferente 
e criativa ganhará um prêmio. Cada um pode falar 1 ideia. E se alguém já fez algo nesta semana deixe-o compartilhar também.

A sugestão líder é que ao final a melhor ideia seja selecionada entre eles próprios com uma simples votação (qual vocês acharam que foi 
a melhor?) e você providencie um singelo brinde (bombom, etc) para dar ao ganhador. Ao final, reforce que o objetivo do quebra-gelo é 
estimular a todos a pensarem sobre ações de amor que todos teremos que praticar com nossos amigos/vizinhos/parentes não crentes 
nas próximas semanas.

ORAÇÃO

Relembre-os que nossa campanha AMOR VISÍVEL tem o desafio de fazer no mínimo 2 ações de amor com as pessoas alvo e só depois 
convidar estes amigos para o DIA DO AMIGO que realizaremos no final de outubro (semana de 25 a 30/out).

Peça para os presentes retomarem a lista das pessoas pelas quais estão fazendo os atos de amor. Se alguém ainda não tiver feito sua 
lista, desafie todos os presentes a escreverem agora mesmo uma lista com os nomes de pessoas que vão receber os atos de amor.

Separem um tempo de oração e intercessão por cada uma dessas pessoas. Orem também pelo dia do amigo que teremos na última 
semana do mês.

INTRODUÇÃO

Na semana passada falamos sobre um Chamado Diferente e fomos desafiados a testemunhar de Cristo com a nossa vida, com a nossa 
maneira diferente de agir.

O apóstolo Pedro nos ensinou sobre o poder de testemunhar de Cristo com a nossa vida:

(1 Pedro 2:12 NVI) - Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, 
verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo.

(1 Pedro 2:15 NVT) - É da vontade de Deus que suas vidas honrosas silenciem aquelas pessoas ignorantes que fazem acusações tolas 
contra você.

A partir deste ensino entendemos que nossa maneira de viver fala mais alto do que o que efetivamente falamos.

Pergunta: Sua vida é diferente de tal forma que as pessoas ficam admiradas com a sua conduta? Qual atitude diferente você tem no 
ambiente em quel você vive/trabalha/estuda que leva as pessoas a admirarem você?

DESENVOLVIMENTO

As perseguições e acusações que os primeiros cristãos sofreram foi uma perseguição brutal. Eles passaram por açoites, risco de morte 
e muitos até morreram como mártires por se declararem cristãos. Hoje ser cristão é normal. Vivemos em uma cultura cristã onde este 
tipo de perseguição não acontece mais. Porque será?

Será que muitos não passam por perseguições porque se amoldaram / tomaram a forma dos padrões deste mundo e não fazem tanta 
diferença?

A Bíblia afirma que se vivo de forma diferente, de forma PIEDOSA, serei perseguido:

(2 Timóteo 3:12) - De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.

Então, se sou um cristão que vivo piedosamente, sei que serei perseguido.
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Pergunta: Quais são os níveis de perseguições e acusações que um crente “piedoso” recebe nos dias de hoje quando decide não se 
amoldar aos padrões deste mundo?

Após esta pergunta, o natural é que todos comecem a querer discutir como deve ser nossa atitude diante de tantas acusações ou  
perseguições. Calma! Ainda falaremos sobre isto mais à frente!

Mas antes de falarmos como deve ser nossa atitude no dia a dia, precisamos entender que para Deus, saber quem somos vêm antes do 
que fazemos. Só agiremos de forma diferente quando entendermos quem somos.

Por isso sempre temos lido 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.

Não somos desta terra. Aqui não é a nossa casa. Somos de um reino diferente. Somos separados. Somos de Deus. Ao compreender isto, 
entenderei que minha atitude também precisa ser diferente mesmo diante de insultos, perseguições ou injustiças.

Entenda: Saber quem sou, vem antes do como devo agir. Quando entendo isto, estou preparado para ter uma Atitude Diferente.

Pergunta: Então, agora que entendo quem sou, qual deve ser a atitude de um cristão, que mesmo ao fazer o bem, ainda é injustiçado?

O apóstolo Pedro nos orienta sobre isto:

(1 Pedro 3:9 NVT) - Não retribuam mal por mal, nem revide insultos com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso 
que vocês foram chamados

Que Atitude Diferente! Não revidar, não devolver na mesma moeda, não cortar a pessoa da sua lista, mas fazer o contrário. Retribuir 
com uma bênção.

Entenda: Você será perseguido. Mas quando for perseguido, abençoe.

Não só fazer o bem e se deu tudo certo, se está em um contexto de celebração.

Ser diferente é, tendo escolhido amar e servir aos outros, receber o mal em troca e ainda assim abençoar e continuar servindo e amando 
este que lhe fez o mal. Uau, que ATITUDE DIFERENTE.

Somos chamados para uma Vida Diferente: Abençoar e servir a todas as pessoas, inclusive as que nos tratam com injustiça.  

Assim você testemunhará que é diferente com a sua vida. 
Jesus também nos ensinou sobre amar a todos e não só os que são bons conosco:

(Mateus 5: 46, 47) - Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso!  E se vocês  
saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de mais? Até os pagãos fazem isso!

(Mateus 5:44) - Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem

E Pedro volta a nos mostrar algo impressionante quando fazemos isto:

(1 Pedro 2. 20) - Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por 
terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus

Tendo suportado o sofrimento por fazer o bem, isto trará louvor a Deus! Sim, com uma atitude totalmente AO AVESSO aos valores deste 
mundo, assim estaremos agradando a Deus.

Mostraremos que somos diferentes pelo amor, mas principalmente pela reação quando formos perseguidos.

Pergunta: Em qual área de sua vida ou com qual pessoa têm sido difícil aplicar este princípio do reino de Deus? Qual Atitude Diferente 
você precisa tomar e aplicar em sua vida?

CONCLUSÃO:

Ter uma ATITUDE DIFERENTE com aqueles que muitas vezes nos desprezam, insultam ou perseguem não será fácil. Mas não abra mão. 
Seremos levados a desistir. A pressão será grande para ceder e abrir mão do seu valor e na hora H, não fazer o certo.

Mas mesmo pressionado, faça o que é certo.

O apóstolo Paulo passou por muitas situações difíceis e nos mostrou a importância de não abrir mão:

(2 Coríntios 4. 8 – 10) - De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas não desesperados; somos 
perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida 
de Jesus também seja revelada em nosso corpo.

Mesmo passando por lutas, por dificuldades relacionais, dificuldades financeiras, questões de saúde; continue agindo certo: com 
uma vida exemplar; ame, testemunhe, fale do amor de Jesus e não abra mão da atitude certa e dos valores do reino. Deus nos 
promete que estará sempre ao nosso lado em todas as situações.

Termine orando por aqueles que passam por aflições e orando para Deus nos capacite a AMAR e ter uma ATITUDE DIFERENTE diante 
deste mundo AO AVESSO.
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