
Lição de Célula  01 a 06 de novembro

A proposta de Jesus 

INTRODUÇÃO

Quantas experiências incríveis estamos temos com Deus em nossas células nas últimas semanas. A campanha amor visível está sendo 
marcante, tanto nas palavras e estudos, quanto nas ações práticas, demonstrando serviço e amor. Estamos na reta final das ações 
de amor visível. Como você lembra do nosso cronograma, essa é a penúltima semana. Estamos em um momento decisivo de grande  
impulso e oportunidade. Chegou a hora dos visitantes poderem retribuir o amor que receberam. Essa semana todos serão desafiados a 
fazer um gesto de amor por alguém, que cada um vai escolher. E entre os dias 08 até 13 de novembro, faremos mais um dia do amigo 
que será poderoso!

TESTEMUNHO

Peça para um ou dois visitantes testemunharem como foi receber atos de amor visível e como foi a experiência de participar da célula 
pela primeira vez.

Pergunta: Você que recebeu um ato de amor, gostaria de retribuir essa atitude para alguém, de forma semelhante a uma corrente  
do bem?

ESCALA DE PROXIMIDADE COM JESUS

Vamos ler o texto abaixo:

Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: 
amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão 
meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu 
os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para 
irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-
se uns aos outros”. “Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria 
como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo; por isso o mundo os odeia. João 15:11-19

Vamos refletir sobre a escala de proximidade com Jesus. Observe os níveis abaixo e responda com sinceridade: em qual nível você está?

Escala de proximidade com Jesus

Nível do inimigo / opositor Nível do curioso Nível do simpatizante Nível do discípulo / amigo

JESUS FEZ MESMO UMA PROPOSTA?

Se olharmos com atenção o texto lido, veremos que Jesus fez uma proposta dupla para os seus discípulos. Você está preparado para 
conhecer e para responder a essa proposta?

1. A alegria de Jesus

Pergunta: Você quer a alegria de Jesus? A alegria completa de Jesus?

Acredito que todos dirão sim a uma proposta como essa. Mas será que a compreendemos? O que temos em mente quando pensamos 
em alegria?

Jesus conhece a alma humana como ninguém.  Ele sabe que a nossa geração que ama prazeres, realizações terrenas, bens materiais e 
facilidades, é também a geração mais doente. Nunca houve uma geração que toma tantos remédios psiquiátricos, nunca uma porcenta-
gem tão significativa das pessoas sofreu de depressão, ansiedade e outros transtornos.

Precisamos entender que quanto mais eu me encher, mais infeliz serei, porque não sobrará espaço para a alegria de Jesus. É uma 
questão de fé, abrir mão do que vejo e do que quero, crendo que receberei dele algo infinitamente melhor.

Pergunta: O que é, o que é, quanto mais eu tiro, maior fica? (Resposta: Buraco)

Para receber a alegria de Jesus, você deve seguir o princípio do buraco. Quanto mais você se esvaziar, quanto mais você entregar nas 
mãos dele, mais vai abrir espaço para caber tudo o que ele tem preparado para você.

“Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará.” Mateus 16:25

Pergunta: Você confia em Jesus ao ponto de aceitar a proposta dele para você? Você decide agora mesmo entregar suas alegrias para 
Jesus, a fim de receber a alegria completa que ele tem para você?

2. A amizade de Jesus

Pergunta: Você quer ser amigo de Jesus?
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Acredito que todos também dirão sim a essa proposta. Mas será que a compreendemos?Jesus quebra todo o conceito de amor e de 
amizade que comumente praticamos. Geralmente nossa amizade é utilitarista. Buscamos pessoas para nos preencherem ou trazerem 
benefícios. As relações hoje em dia são de pessoas usando umas às outras. Bem diferente do ensino do Novo Testamento de pessoas 
servindo umas às outras.

A amizade e o amor na perspectiva de Cristo = dar ao invés de receber. O amigo se importa com as necessidades do outro. Amar como 
Cristo é dar a vida. Você é assim para os seus amigos? Para seus irmãos em Cristo? Para seus colegas de trabalho?

Além disso, quem é amigo de Jesus, o tem no lugar correto: o lugar de Senhor. O texto é claro: “meu amigo faz o que eu ordeno”. A 
maioria das pessoas tem uma relação com Jesus que flui na direção errada. Jesus não é um gênio da lâmpada que tem a obrigação de 
atender os nossos desejos. Ele é o Senhor da relação. Jesus não existe para te servir. Você que foi chamado a servi-lo.

Por fim, o texto deixa muito claro que o amigo está no lugar de intimidade. Somos seus servos sim, mas servos amigos. Chegou a hora 
de chegar seu nível de intimidade com Jesus:

• Você passa tempo conversando com Jesus no seu dia a dia?

• Você conhece os segredos de Jesus? O que Ele tem falado com você recentemente?

• Você se interessa por ouvir o que Ele pensa? 

• Se Jesus quiser alguém para compartilhar um sonho ou uma missão, encontrará seus ouvidos  
atentos e seu coração sedento? 

DESAFIO

Você percebeu que Jesus fez uma dupla proposta desafiadora e poderosa. Você já deu a ele  
sua resposta?

• Você quer a alegria de Jesus? Entregue seu coração a ele.

• Você quer ser amigo de Jesus? Venha para um lugar de intimidade com ele e deixe-o ser o seu 
Senhor.

São escolhas que só você pode fazer. Mas tenha certeza, elas mudarão sua vida para sempre. Separe um tempo de oração para que 
cada presente possa dar uma resposta sincera à proposta de Jesus.

Aproveitem este tempo de oração para perguntar ao Senhor: existe alguém que eu deva demonstrar amor visível nessa semana? Ore 
com sinceridade e com certeza Jesus vai te mostrar alguém para você servir nos próximos dias. 

DIA DO AMIGO

Chegou a hora de preparar a nossa segunda rodada do dia do amigo! Na primeira rodada os nossos amigos receberam atos de amor e 
participaram da célula. Nessa segunda rodada, os visitantes terão a oportunidade de se juntar a nós. Funcionará como uma corrente do 
bem.

Separe um tempo da reunião de hoje para cada pessoa escolher o nome de um amigo para poder orar e servir. Peça para cada um 
acessar o aplicativo da Central a fim de ver a lista de sugestões de atos de amor.

Desafie todos os presentes a se envolverem. Aproveite para dar uma segunda chance para alguns que se envolveram pouco na pri-
meira rodada. Utilize esta segunda rodada do dia do amigo como uma repescagem. Aproveite para desafiar os antigos na célula.

Aproveite também para envolver os que estão chegando agora. Lembre-se: os visitantes têm muitos amigos que ainda não caminham 
com Jesus.

Utilize a tabela abaixo como referência para organizar este segundo encontro especial:

Item Detalhes Responsável Prazo

Jejum e oração
Organizar uma escala de jejum e oração pelo evento e 
pelos convidados

Convite
Definir o tema do evento e fazer uma arte para ser  
enviada às pessoas

Ambientação
Planejar um ambiente legal e uma decoração para as 
reuniões presenciais

Quebra-gelo
Preparar uma dinâmica criativa para que as pessoas  
se apresentem e interajam

Testemunho Testemunhar o que Cristo fez em sua vida

Louvor
Escolher uma ou duas músicas, preparar as letras e  
conduzir as pessoas em um momento de gratidão

Palavra e Apelo
Definir que vai conduzir a mensagem e o  
apelo evangelístico

Lembrancinha
Montar uma lembrancinha para  
entregar aos visitantes
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