
Lição de Célula - Amor Visível  08 a 11 de novembro

Paz com Deus

Querido líder,  
Hoje teremos uma reunião muito especial com o Dia do Amigo nas nossas células, celebrando assim o encerramento da Série Amor 
Visível. O objetivo principal da lição que vamos ministrar é conduzir as pessoas a renderem suas vidas a Jesus recebendo a paz que 
somente o Senhor pode dar. Ao ministrar o estudo, lembre-se de fazer um apelo ao final e orar com todos os presentes. Que Deus te 
abençoe e use poderosamente!

QUEBRA GELO:

Uma das grandes buscas da humanidade é a busca por paz. Vamos fazer uma dinâmica e brincar com aquelas coisas que podem nos 
trazer uma sensação de paz? Compartilhe a lista abaixo com os participantes da célula e peça a cada um que classifique os itens de 0 a 
5, sendo 0 o nível mínimo de paz e 5 o nível máximo de paz.

(    ) Estar em contato com a natureza.

(    ) Ler um bom livro.

(    ) Ouvir uma música relaxante.

(    ) Encontrar com amigos.

(    ) Ver a casa em ordem.

(    ) Ter o saldo positivo no banco.

(    ) Rotina organizada.

(    ) Cumprir as metas do trabalho.

(    ) Estar bem de saúde.

(    ) Ter um bom relacionamento (namoro/casamento).

(    ) Estar em paz com a família.

REFLEXÃO:

Os itens listados acima podem até trazer um conforto ao nosso coração gerando uma sensação de paz. Mas eles não são  
capazes de corresponder à necessidade humana na busca por preenchimento e contentamento. Cada uma dessas coisas, apesar de ser-
em boas, não podem resolver a equação do nosso coração na busca por paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que permanece 
mesmo em meio a lutas e circunstâncias difíceis, a paz que vem de Deus e a paz de estar em comunhão com Deus.

TESTEMUNHO

Combine antecipadamente com algum participante da célula para que compartilhe um testemunho sobre como a sua vida foi transfor-
mada a partir de um encontro pessoal com Jesus. Oriente-o para que fale sobre como foi receber a paz de Deus em seu coração e de 
que forma isso o impactou.

INTRODUÇÃO 

Na lição de hoje vamos conversar sobre PAZ. Podemos entender a paz em diversos aspectos da vida, como por exemplo, paz  
consigo mesmo, paz nos relacionamentos, paz nas famílias, paz no trabalho e etc. 

Mas o que pouca gente sabe é que existe uma única paz capaz de colocar em ordem todas as áreas da nossa vida. É a paz com Deus. 
Ter paz com Deus é o que muita gente busca. Ter a certeza de que somos abençoados e o nosso destino eterno é o céu, nos dá motivos 
suficientes para ter paz na nossa alma. É um grande privilégio saber que o Deus criador de tudo faz com que todas as coisas cooperem 
para o seu bem (Romanos 8:28). A segurança de que Deus está cuidando de nós (Salmo 91:4). A esperança de que passaremos a  
eternidade em um lugar perfeito (Apocalipse 21:3-4). Muito além de tudo isso, que a paz com Deus nos oferece, podemos nos relacionar  
com Ele.

Fomos criados por Deus para nos relacionar com Ele. Quando não estamos em paz com Deus fica um vazio na nossa alma. Um vazio 
de alegria, paz, propósito, amor, esperança. Há um grito no coração do ser humano por preencher esse vazio. E por mais que tentemos 
preencher este vazio de outras formas, só Deus pode preencher de verdade. Porque esse vazio tem o formato perfeito de Deus. Ter paz 
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1- Reconheça que você é pecador

Não dá para falar sobre estar em paz com Deus sem entender o que quebrou a paz entre nós e Deus. O que quebrou o nosso relaciona-
mento com Deus foi a nossa atitude de virar as costas pra Ele e fazer o que desagrada a Deus. Chamamos isso de pecado. A Bíblia diz 
que a consequência do pecado é o afastamento de Deus (Romanos 3:23). 

É importante entender também que Deus não fez nada para quebrar esse relacionamento, pelo contrário, Ele faz de tudo para restaurá-
lo. Ele não virou as costas pra nós. Nós que viramos as costas pra ele. Deus nos ama como sempre nos amou. Ele continua querendo 
muito se relacionar conosco. Ele é como um pai a espera que o filho volte para casa.

Alguém pode pensar: “Eu não sou perfeito, mas também não sou tão mal assim”. Isso acontece porque temos dificuldade de entender 
que se pecarmos ao menos uma vez já quebraremos toda a lei. Mas imagine que um mineiro está descendo em uma mina segurado por 
uma corrente. Imagine que apenas um elo daquela corrente se rompa. Isso já seria o suficiente para que a corrente caísse, indepen-
dente de todos os outros elos continuarem fortes. Sabemos que não pecamos apenas uma vez, mas um só pecado já romperia o nosso  
relacionamento com Deus.

Pergunta: Você consegue perceber que os seus pecados são a origem da sua falta de paz com Deus? Entende que isso quebra o seu 
relacionamento com Deus?

2- Creia no sacrifício de Jesus por você

Deus, ao ver o nosso relacionamento com Ele quebrado e a nossa incapacidade em resolver o problema (parar de pecar), fez algo que 
mudou tudo. Enviou Jesus, seu filho, para vir aqui e morrer pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar por ter-
mos pecado. Jesus nunca errou, em outras palavras, Ele é Santo, então sem nenhuma culpa. Ao morrer na cruz, mesmo sem ter pecado, 
ele assumiu a culpa por todos nós e pelos nossos pecados.

Simplesmente falando da morte de Jesus podemos não compreender o quão grande é o amor Dele por nós. Sugiro que caso tenha os 
meios para isso, passe o vídeo a seguir para todos terem noção do amor sacrificial de Jesus por nós: https://youtu.be/XDJePm7FdMU

Já que Jesus morreu pelos nossos pecados, somos justificados diante de Deus. Ou seja, se cremos em Jesus podemos ter paz novamente 
com Deus. É isso que o texto de Romanos 5:1 diz, que uma vez justificado por Cristo, temos paz com Deus!

A única coisa que nos separa de Deus é o pecado, e com esse problema resolvido por Jesus, podemos ter nosso relacionamento com  
Ele restaurado!

3- Entregue a sua vida para Jesus

Repare que o texto de Romanos 5 diz que se fomos “justificados PELA FÉ” teremos paz com Deus. Jesus fez todo o trabalho difícil  
para o nosso relacionamento com Deus ser restaurado, mas ele deixa um condicionante para esta paz, a fé.

Em Romanos 10:9 diz que “Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre 
os mortos, será salvo.” A paz no relacionamento com Deus espera uma ação nossa. Crer e expressar essa fé orando entregando a nossa 
vida a Jesus.

CONCLUSÃO: 

Deus já fez tudo para restaurar o nosso relacionamento com Ele, a pergunta que fica é: Você quer ter paz com Deus? Se sim, o convite é 
que façamos uma oração com três etapas:

• Reconhecendo que somos pecadores.

• Crendo no sacrifício de Jesus por nós.

• Entregando nossa vida para Jesus. 

Como um roteiro, podemos orar assim: “Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e me afastei do Senhor. Muito obrigado por ter man-
dado Jesus para morrer em meu lugar, eu creio no sacrifício de Jesus por mim. Por isso, confesso que Jesus é o Senhor e entrego a minha 
vida a Ele. Em nome de Jesus, amem”

Após a oração, reforce o convite para todos voltarem na semana seguinte.
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https://youtu.be/XDJePm7FdMU

