
OS DISCÍPULOS DE JESUS
CÉLULA 02 A 07 DE MAIO

RECAPITULANDO

Na semana passada iniciamos nossa série 
ALCANCE. Foi tão impactante aprender sobre o 
coração de Jesus, descobrindo o que realmente 
comove nosso Senhor e aprendendo a remover 
as pedras para que as pessoas possam ter um 
encontro genuíno e transformador com Cristo.

No encontro de hoje temos dois objetivos:

• Retomar os combinados da semana anterior 
e ver como tudo está caminhando

• Lançar o próximo passo da nossa 
série, que será incrível

Dica: Utilize o cartaz com o passo a passo da campanha, 
para ajudar sua célula a visualizar nosso avanço. 

QUEBRA-GELO

Hoje é dia de testemunhar. Relembre um pouco o que 
foi falado na semana anterior e peça para algumas 
pessoas testemunharem o que mais impactou a 
vida delas, bem como o que fizeram a respeito:

• O que mais impactou você no estudo da semana 
passada sobre “O Coração de Jesus”?

• Como foi o desafio de orar pelos seus três amigos?

• Você tem algum testemunho de uma palavra que 
Deus te deu a respeito de um dos seus amigos? 
Ou uma experiência que algum dos seus amigos já 
teve com Deus essa semana, devido às orações?

Dica: Peça para todos pegarem seus cartões de 
oração. Caso alguém não tenha participado na 
semana anterior, lembre-se de entregar os cartões 
de oração pelos 3 amigos a essa pessoa.

ORAÇÃO

Promova um tempo de oração pelos nomes dos 
amigos registrados nos cartões. Forme duplas e 
peça para cada pessoa compartilhar os nomes 
dos amigos escolhidos e quais os motivos de 
oração, buscando auxílio de Deus pelos desafios 
que cada um destes amigos está enfrentando.

Dica: Fazer este momento de oração em 
duplas, levantando os dramas enfrentados 
pelos amigos, vai preparar sua célula para o 
desafio que será lançado no estudo de hoje.

COMO IDENTIFICAR UM DISCÍPULO DE JESUS?

Você já parou para pensar sobre isso? Como 
identificar um discípulo de Jesus? Paulo afirmou 
“trago em meu corpo as marcas de Jesus” (Gálatas 
6.17). João disse: “Aquele que afirma que permanece 
nele, deve andar como ele andou.” (1ª João 2.6). Um 
discípulo de Jesus se parece com o mestre. Conhece 
o coração de Jesus e se move na mesma direção.

Nosso desafio hoje é conhecer duas, dentre 
muitas, evidências que comprovem que 
uma pessoa é um discípulo de Jesus.

UM DISCÍPULO DE JESUS É SALVO PELA GRAÇA

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e 
isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, 
para que ninguém se glorie. Porque somos criação 
de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos 
boas obras, as quais Deus preparou de antemão 
para que nós as praticássemos. Efésios 2:8-10

Deus não é neutro, Ele é santo. Em nossos dias há um 
sofisma dominante de que todas as verdades são aceitas, 
que todos os caminhos levam a Deus. Cada um deve 
ficar na sua, aceitando a “verdade” que achar melhor. 

Vivemos num mundo em que as pessoas não acreditam 
mais no céu ou no inferno. Pregar sobre isso se 
tornou ofensivo para muitos. Mas deixe dizer algo: 
a cruz é ofensiva e o ensino de Jesus é ofensivo. 
Jesus não disse polidamente que eu sou um dos 
caminhos. Ele disse “eu sou o único caminho, a única 
verdade, ninguém será salvo a não ser por mim”. 
Disse também que só há um nome que salva. 

A Bíblia diz que um dia Jesus virá para separar os que 
são dele dos que não são. Ninguém poderá enganá-
lo. Deus conhece aqueles que o conhecem, e ele virá 
para buscá-los. Ele então dirá aos que estiverem à 
sua direita: “Venham, benditos de meu Pai! Recebam 
como herança o Reino que lhes foi preparado desde 
a criação do mundo”. Jesus dirá: vocês trabalharam 
muito lá na terra, venham para a glória, venham para 
o céu e recebam a sua herança. Uau, que maravilha! 

Sabemos que os homens nunca serão salvos pelas 
suas obras, isso seria tão arrogante e independente 
da nossa parte. Ninguém vai merecer a sua entrada 
no céu, e a salvação é um presente de Deus aos que 
creem nele, mesmo sem merecer. Não fazemos boas 
obras para sermos salvos, mas se somos salvos, 
nós faremos boas obras. Ou seja, boas obras são 
consequências (evidências) da salvação e não a causa.

1



PASSO UM: COMO SE COMUNICAR

1. Conquiste a atenção

Não pregue. Não faça pressão. 
Ouça e compartilhe.

• Para começar, sorria 
para a pessoa e diga: Oi!

• Converse sobre 
assuntos do dia-a-dia

• Aprofunde-se um pouco: 
“O que você pensa 

sobre Deus?”

2. Crie interesse 

Tenha interesse pelas pessoas e 
conseguirá o interesse delas.

• Faça perguntas abertas (como, o 
quê, por quê)

• Ouça o dobro do que fala

• Preste atenção, 
mas ore enquanto ouve

3. Crie um desejo de seguir a Jesus

Para levar uma mensagem com 
eficácia, não diga - pergunte!

• Seja sensível aos 
sinais de interesse

• Faça perguntas relevantes: 
“Jesus morreu por você. 

Sabe por que ele fez isso?”

• Descubra o que 
a pessoa já entende

PASSO DOIS: PLANO DA SALVAÇÃO (4 POINTS)

Deus me ama

Os quatro pontos são 
uma ideia geral ou um 

resumo de toda a Bíblia, 
e a primeira coisa que 
você precisa saber é 

que Deus é apaixonado 
por você! O seu amor é 

ilimitado e completamente 
incondicional. Não há nada 
que você possa fazer para 

que Ele o ame mais ou 
menos do que ele já o ama. 

Não há nada que Deus 
queira mais do que amá-lo e 

ser amado por você.

Salmos 100.5; I João 3.16

Eu pequei

Infelizmente, todos fomos 
separados do amor de 

Deus por algo que a Bíblia 
chama de pecado. De forma 
simples, pecado é escolher 
viver para nós mesmos em 
vez de viver para Deus. Nós 
pecamos quando ignoramos 

Deus, quebramos as suas 
leis e fazemos as coisas 
do nosso jeito. O pecado 
destrói relacionamentos 

com amigos, com a família e 
com Deus. A Bíblia fala que, 
na essência, o pecado gera 

a morte. 

Isaías 59.2; Romanos 6.23

Jesus morreu  
por mim

O terceiro ponto é 
provavelmente um dos 

fatos mais conhecido da 
história da humanidade, 
mas é geralmente mal 
compreendido. A chave 
é entender que o salário 

do pecado é a morte. 
Todos pecamos, e todos 
merecemos morrer. Mas 
Deus, que é tão cheio de 

misericórdia, o amou tanto 
que enviou Jesus para vir 

e morrer em seu lugar. 
Jesus morreu para que nós 
pudéssemos ter vida eterna. 

João 4.9-10; Romanos 5.8

Preciso decidir  
viver para Deus

Deus fez tudo que é possível 
para demonstrar como 

você é importante para Ele. 
Agora é com você decidir 
o que você vai fazer. Deus 
está oferecendo-lhe vida 

plena por toda a eternidade. 
Tudo que você precisa fazer 

é aceitar que você pecou, 
pedir perdão a Deus, e 

decidir viver o resto da sua 
vida somente para Ele. A 

escolha é sua. 

Deuteronômio 30.19;  
I João 1.9
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Pergunta: Você tem certeza da sua salvação? 
Você conhece o plano da salvação e sabe 
compartilhá-lo com uma pessoa?

Um discípulo de Jesus sabe como o presente da 
salvação é o bem mais precioso que recebeu e 
quer compartilhar esse presente com todo mundo. 
Muitas vezes queremos ser usados por Deus, mas 
nos sentimos despreparados. Para que todos os 
discípulos de Jesus que fazem parte da nossa célula 

fique bem animados e preparados, faremos agora um 
treinamento muito especial. São três passos simples 
para você compartilhar o amor de Deus e a salvação:

• Chegou a hora de pegar dentro do seu kit os 
“Folhetos do 4Points”. Entregue um folheto para 
cada um dos presentes, para que eles participem 
do treinamento com estes folhetos em mãos.



PASSO TRÊS: COMO OBTER RESPOSTA

1. Convide a pessoa a 
tomar uma decisão

No final de uma conversa, 
sempre deve haver 

uma resposta. Muitos 
cristãos hesitam demais 

nesse momento. 

• Você quer consertar com 
Deus nesse momento?

2. Explique os requisitos e 
convide para seguir Jesus

• Você crê que Jesus 
morreu na cruz por  

seus pecados?

• Você crê que Jesus 
ressuscitou dos mortos?

• Deseja receber  
Jesus em seu coração 

nesse momento?

3. Peça para a pessoa 
orar com você

Peça que a pessoa repita 
sua oração em voz alta.

• “Senhor Jesus, creio que 
você é o Filho de Deus. 

Creio que o Senhor morreu 
por meus pecados. Por 

favor, perdoe-me e entre 
em meu coração. Creio que 
o Senhor ressuscitou dos 
mortos e que hoje vive. Eu 
o aceito como meu Senhor 
e Salvador. Eu o seguirei 

pelo resto da vida. Amém.”

4. Pergunte se sabe o 
que acabou de fazer

Esse é o momento para 
você confirmar a decisão. 

É crucial colocar essa 
decisão em solo firme.

• Explique a importância da:

- Oração - Fale com Deus

- Bíblia - Leia a 
palavra de Deus

- Igreja - Conheça outros 
cristãos e faça amizades

- Missão - Compartilhe a 
sua experiência

• Preparamos como ANEXO, slides com o conteúdo 
acima, para auxiliar você na condução do treinamento 
junto à sua célula. É importante que cada discípulo 
de Jesus esteja preparado para iniciar uma conversa, 
apresentar o plano da salvação e fazer um apelo 
de decisão. Seja claro e ousado ao ministrar este 
treinamento. (www.central.online/anexoalcance)

• Após passar todo o conteúdo acima, forme duplas (de 
preferência com pessoas que não tem tanto contato 
uma com a outra) e oriente essas duplas a fazerem 
uma simulação de como seria evangelizar alguém.

UM DISCÍPULO DE JESUS AGE COMO JESUS

“Quando o Filho do homem vier em sua glória, com todos 
os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. 
Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará 
umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos 
bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à 
sua esquerda. “Então o Rei dirá aos que estiverem à sua 
direita: ‘Venham, benditos de meu Pai! Recebam como 
herança o Reino que lhes foi preparado desde a criação 
do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; 
tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, 
e vocês me acolheram; necessitei de roupas, e vocês 
me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; 
estive preso, e vocês me visitaram’. Mateus 25:31-36

Jesus disse que as ovelhas dele, quando viram 
alguém com fome, deram de comer, deram de beber, 
deram roupas e até visitaram essa pessoa em sua 
necessidade, seja num hospital ou numa prisão. É 
importante observar que Jesus disse: o que fizeram 
a alguém em necessidade, a mim me fizeram. 

Então imagine que você visse Jesus andando nas ruas e 
passando necessidades. O que você faria? Como agiria? 
Com certeza o colocaria em seu carro e ofereceria o 
melhor a Jesus. Daria todo o carinho, atenção, e o levaria 

ao melhor restaurante da cidade, o mais elegante, não 
daria uma roupa usada, mas compraria as melhores 
roupas de grife, e faria tudo o que pudesse para mostrar 
o quanto você o ama e admira, o quanto ele é importante. 
Você o visitaria no hospital diariamente e se certificaria 
que ele estivesse recebendo la o melhor tratamento.

Pois, o que ele está dizendo é que é assim mesmo 
que ele espera que tratemos as pessoas. Mas nós 
nunca imaginamos que poderia ser Jesus. “Se eu 
soubesse ser o Senhor, eu teria me comportado 
completamente diferente”, diria alguém. Mas os 
discípulos do primeiro século sabiam que o que 
fizessem por outra pessoa, estavam fazendo para 
Jesus. E todos vendiam suas propriedades, e 
distribuíam para os necessitados, e os tratavam 
como se fossem Jesus. O impacto foi extraordinário. 
As pessoas ao redor ficaram impressionadas com 
aquela igreja, porque eles cuidavam uns dos outros 
dessa maneira, e a luz deles brilhava por toda a 
cidade. E diariamente muitos se convertiam a Cristo. 

O propósito dos discípulos de Jesus é fazer o que 
o mundo não pode fazer. É trabalho da igreja, de 
ir onde os necessitados estão e revelar a eles 
o amor e o poder de Deus! É trabalho da igreja 
visitar os enfermos, e ao visitá-los, tomá-los pelas 
mãos e dizer: levante-se em nome de Jesus! 

É impossível para um cristão genuíno e cheio do Espírito 
Santo ver a situação daqueles que sofrem, ver a condição 
espiritual das pessoas ao redor, e não se importar, 
fechando seu coração e suas mãos. É impossível.

Pergunta: Você tem agido igual a Jesus quando 
vê pessoas sofrendo perto de você?

O GRANDE PRIVILÉGIO

Na semana passada aprendemos sobre o grande 
privilégio que é remover as pedras e as faixas, 
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cooperando com Cristo na obra que Ele está fazendo 
na vida das pessoas. Hoje estamos refletindo sobre o 
privilégio que é cuidar das necessidades das pessoas:

Se um irmão ou irmã estiver necessitando de 
roupas e do alimento de cada dia e um de vocês 
lhe disser: “Vá em paz, aqueça-se e alimente-se 
até satisfazer-se”, sem porém lhe dar nada, de que 
adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for 
acompanhada de obras, está morta. Tiago 2:15-17

Ajudar aquele que sofre é uma marca dos discípulos 
de Jesus e nós precisamos viver isso. Muitas vezes 
estamos ocupados com nossos afazeres que nem 
notamos as pessoas à nossa volta. Jesus quer nos 
ajudar a olhar as pessoas com compaixão, alterando 
nossas prioridade e estilo de vida. Você está preparado?

HORA DO ALCANCE

O privilégio está em nossas mãos! Agora que 
compreendemos duas importantes características de 
um discípulo de Jesus, chegou a hora de agir. Sabemos 
que existem muitas dúvidas quando queremos ajudar 
as pessoas: “E se ele usar minha ajuda para comprar 
drogas?”; ‘’Será que essa é uma instituição séria?”. 

Para não cairmos em dúvidas, que acabam gerando 
passividade e desculpas, vamos nos unir como 
célula para ajudar alguém. Vamos identificar uma 
pessoa ou família que alguém da célula conhece e 
faremos uma ação radical de auxílio. Vamos planejar 
uma ação social juntos, lembrando que nosso foco 
não é ajudar uma instituição, mas uma família 
que esteja diretamente ligada à alguém da célula, 
ou até mesmo uma família da própria célula.

• Chegou a hora de pegar dentro do seu kit o 
“Cartaz de Acompanhamento da Campanha”. 

Cole o cartaz em uma parede bem posicionada. 
Relembre sua célula sobre os nomes registrados na 
coluna um e sobre o evento de colheita da coluna 
quatro. Agora pegue a coluna dois e peça para as 
pessoas darem sugestões de famílias que tem 
vivenciado dramas e precisam de um socorro.

• Peça para todos citarem famílias que tem enfrentado 
dramas ligados à saúde, finanças, problemas 
emocionais, moradia precária, subsistência, etc. 
Escolham em qual destes casos vocês vão atuar e 
registrem no cartaz as respostas necessárias:

1. Quem é o nosso alvo:
2. O que será feito:
3. Quando:
4. Recursos necessários:
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