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Uma palavra que muda tudo

Finalmente chegou a tão esperada célula do dia do amigo. Aumente as expectativas e se prepare para receber com muito amor cada um 
que visitar a sua célula hoje. 

Fique atento para conduzir a reunião dando tempo para tudo que foi programado. Em nome de Jesus, será uma reunião muito alegre e 
cheia do Espírito Santo. 

QUEBRA-GELO

Hoje é o dia do amigo e nos dedicamos a chamar pessoas que amamos. Então, vamos pedir para quem convidou apresentar o seu amigo 
e dizer as qualidades que ele possui. 

INTRODUÇÃO

Pergunta: Alguém pode contar alguma situação que mudou a sua vida para sempre?

Existem algumas situações que mudam a sua vida. Quando, por exemplo, um casal descobre que terá um filho, a partir dali, a vida deles 
nunca mais será a mesma. Outra situação é quando você consegue um emprego. Você percebe que daquele dia em diante as coisas serão 
diferentes. Hoje pode ser um desses dias para você.

Não há dúvidas de que o amor tem uma força muito grande. Ele nos faz esquecer até de nós mesmos e viver em serviço ao outro, como 
os pais fazem pelos filhos. Ele nos faz perdoar, insistir, sermos fiéis e tantas outras atitudes admiráveis. O amor faz a vida valer a pena! 
Deus nos criou para amar e sermos amados. Quando somos amados e amamos, é como se fizéssemos o que nascemos para fazer. A 
falta de amor é uma violência contra a natureza que Deus colocou em nós. 

Nós conhecemos, em alguma escala, o amor. Contudo, existe um amor perfeito. Um amor que, quando conhecemos, muda tudo em nós. 
É como um teste de gravidez ou uma casa nova. Vamos ler o que diz o texto de Efésios 3.17-20 sobre isso: 

“Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o 
comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios 
de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo 
com o seu poder que atua em nós”.

Com base nesse texto, vamos conhecer este amor que muda tudo:

DESENVOLVIMENTO

1. Um amor que muda a nossas bases 

“Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o 
comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo” 

Muitas vezes, construímos nossas vidas pelas decepções que temos. Infelizmente, nem tudo aconteceu como a gente gostaria. Isso deixa 
marca em nós. Mas não devemos construir a nossa vida em cima dessas experiências ruins. 

O que Deus quer é que você tenha como alicerce e raízes da sua vida o amor. Não mais as suas dores, mas o amor extravagante de Jesus 
por você, que te faz uma nova criatura! A Bíblia diz que “se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que 
tudo se fez novo”, 2Coríntios 5.17.

Você precisa entender que Jesus quer começar uma nova história na sua vida. Uma história construída sobre o alicerce do amor dele por 
você. E quando você descobre a largura, comprimento, altura e profundidade desse amor, tudo muda. As bases da sua vida se tornam 
confiáveis, inabaláveis, porque Ele nunca vai deixar de te amar. 

“Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer po-
deres, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está 
em Cristo Jesus, nosso Senhor”, Romanos 8.38-39.

Pergunta: Onde a sua vida está arraigada? No amor ou nas suas experiências do passado?

2. O amor que muda como vejo a vida 

“e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus” 

Cada um de nós guia a sua vida da melhor maneira possível. Tentamos tomar as melhores decisões, manter nossas emoções saudáveis, 
etc. Mas nem sempre acertamos, não é mesmo? A verdade é que temos um limite. Limite de sabedoria, conhecimento, experiência e 
outras coisas que poderiam fazer da nossa vida ainda melhor. 

Acontece que quando conhecemos o amor de Cristo, ainda que continuemos limitados, passamos a experimentar a plenitude de Deus. 
Passamos a contar com as bênçãos dele e com o Espirito Santo que nos auxilia, consola e capacita para uma vida muito melhor do que 
viveríamos sozinhos. 
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Conhecer o amor de Jesus muda tudo, porque muda sua maneira de ver a vida! Você passa a ser capaz de viver em um outro nível, com 
as bênçãos de Deus e com o Espírito Santo. Pense só no privilégio de contar com o Criador do universo, aquele que tem toda sabedoria 
e poder para cuidar de você. Sem dúvida, isso muda tudo.

Pergunta: Em quais situações você acha que Deus precisa mudar a sua maneira de ver a vida? 

3. O amor que muda nossas expectativas 

“Àquele que é capaz de fazer infi nitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua 
em nós”

Como você imagina a sua vida daqui há alguns anos? Normalmente, quando respondemos a essa pergunta, nos imaginamos em uma 
situação melhor do que a atual. Mas o texto que lemos diz que Deus é capaz de fazer INFINITAMENTE mais do que pedimos e até mesmo 
do que pensamos. A palavra “infi nitamente” que o texto usa, dá uma clara mensagem: Deus não quer apenas melhorar o seu futuro. Ele 
quer fazer algo MUITO melhor do que você imagina. 

Por mais otimista que você seja, saiba que Deus tem um futuro ainda melhor pra você. A Bíblia diz, em Jeremias 29.11, que “sou eu que 
conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes espe-
rança e um futuro”. Olha só que extraordinário! Poder olhar para frente e saber que Deus também está interessado em te dar um futuro! 
Ele tem planos para você! Isso muda tudo! 

Conhecer o amor de Jesus muda nossa visão de futuro e isso muda tudo. Poder confi ar em Deus é um excelente remédio contra a ansie-
dade. Dá segurança, conforto e paz. Nos faz olhar para o futuro com outras expectativas. Não mais com medo, pelo contrário. 

Pergunta: Como você se sente ao pensar que Deus tem planos para o seu futuro? 

CONCLUSÃO

O texto de Efésios 3.17-20 que estudamos hoje, fala sobre este amor que muda tudo. Muda nossa relação com o passado, mudando 
nossas bases. Muda nosso presente, mudando nossa maneira de ver a vida. Muda nosso futuro, porque muda as nossas expectativas. O 
amor de Deus é mesmo muito poderoso! 

“Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por 
meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como 
propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros.” 
1 João 4:9-11

A maior demonstração de amor que este mundo já viu foi o que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz em nosso lugar para que tenhamos 
os nossos pecados perdoados. Como não responder a este amor que muda tudo? Por incrível que pareça muitos continuam a sua vida 
como se este amor não mudasse nada na minha vida. O amor de Deus espera uma resposta sua. Por isso temos três desafi os para você.

DESAFIOS

• Entregar sua vida para Jesus

Reconheça que você precisa deste amor perfeito que muda tudo. Faça uma oração dizendo estas palavras: 

“Senhor Jesus, hoje eu descobri que o seu amor muda tudo, portanto, entre no meu coração e mude tudo em mim. Eu te recebo como 
meu salvador. Em nome de Jesus, amem.”

• Continue caminhando conosco

A célula não é apenas a reunião. São pessoas que caminham juntas para conhecerem mais a Jesus! Seria incrível ter você conosco. Toda 
semana nesse mesmo local, dia e horários estaremos aqui e sua presença é muito bem-vinda. Existe muito mais sobre Jesus que você 
precisa conhecer. 

• Demonstrar amor por alguém

Como foi receber uma ação visível de amor do amigo que te convidou para a célula? O que você acha de fazer o mesmo por alguém? 
Você pode e deve chamar quem você quiser para todas as reuniões da célula, mas daqui a duas semanas vamos ter mais uma reunião 
dedicada a receber os nossos amigos. Então o desafi o é simples. Temos uma lista de ações visíveis de amor no nosso app da Central. 
Escolha algumas para demonstrar para alguém e convidar essas pessoas amadas para o dia do amigo. O que acha? Está dentro?

Termine a reunião em clima bem festivo e aproveite para pegar o contato dos visitantes.

“Senhor Jesus, hoje eu descobri que o seu amor muda tudo, portanto, entre no meu coração e mude tudo em mim. Eu te recebo como 
meu salvador. Em nome de Jesus, amem.”
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