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O CHAMADO DE JESUS

LIÇÃO CÉLULA: 23 A 28 DE MAIO

CARTA AOS LÍDERES

Querido Líder,

Nas últimas semanas fomos desafiados a nos alinhar  
ao coração de Jesus. Ao longo de toda série ALCANCE,   
relembramos porque Jesus veio ao mundo, o que 
movia seu coração e quais as marcas dos discípulos 
de Jesus. Retomamos princípios que são a base do 
evangelho, renovamos nossa visão e paixão. 

Além disso, todos os líderes que andaram em fé e obediência, 
cumprindo em suas células os desafios e ações da campanha, 
experimentaram o mover e a fidelidade de Deus. Os céus estão 
abertos! Se, por algum motivo, você não conseguiu realizar 
com a sua célula alguma ação da campanha, ainda está em 
tempo. Creia que o Senhor quer liberar um novo tempo sobre 
a sua célula e dê um passo de fé! Caso não tenha conseguido 
realizar seu evento de colheita na semana correta, faça-o nessa 
semana e deixe o início da nova série para a semana seguinte.

Agora, vamos dar o próximo passo, a fim de dar consistência 
ao trabalho que começamos. Na série ALCANCE oramos por 
muitas pessoas; essas pessoas foram convidadas para os 
eventos de colheita e muitas delas estiveram em nossas 
células. Nosso intuito não é apenas que essas pessoas 
conheçam a célula, mas que se firmem em Cristo e deem 
continuidade à jornada das suas vidas. Por isso, depois do 
alcance, chegou a hora de lançarmos os   da nossa caminhada 
com Deus. Nessa nova série vamos aprender os fundamentos 
da fé cristã. Será uma oportunidade de ouro para todos:

• Aos novos na fé, oportunidade de serem 
consolidados nos alicerces da palavra, tomando 
decisões que mudarão os rumos da sua vida.

• Aos maduros na fé, oportunidade de rever alguns conceitos 
e serem desafiados a viver algumas atitudes que possam 
ter sido deixadas de lado ao longo da caminhada.

Será especial e poderoso! Essa série é complementar à anterior 
ajudando você de forma sequencial a compreender porque 
Jesus fez o que fez e porque Jesus nos deu determinados 
mandamentos e missões. Prepare-se! Oramos para que Deus te 
encha de ânimo e sabedoria para lançar em sua vida e na vida 
de cada pessoa de sua célula (novos e antigos) os ALICERCES 
da palavra. Que Deus te use poderosamente! Vamos juntos!

Com carinho, 

Pastores da Central.

QUEBRA-GELO

A série alcance foi tão impactante e vamos aproveitar 
o encontro de hoje para reviver alguns momentos 
que passamos juntos. Desafie os presentes a 
testemunharem, conforme os perfis e temas abaixo:

• Peça a um visitante para contar como foi conhecer 
a célula e o que Deus falou ao coração dele

• Peça a alguém que levou um visitante para contar como foi 
o processo de orar e convidar essa pessoa tão especial

• Peça aos presentes para testemunharem o que Deus mais 
mexeu com eles durante as palavras e ações da série

A PERGUNTA DE JESUS

Vamos ler o texto de João 21:1-22. Peça aos presentes para 
abrirem suas bíblias e desafie cada um a ler um ou dois 

versículos, conduzindo uma leitura participativa. Após a leitura, 
assistam juntos ao vídeo abaixo, que é inspirado no texto lido.

Apascenta Minhas Ovelhas - https://www.
youtube.com/watch?v=_kxqwWNYJCU

Jesus repete a mesma pergunta três vezes a Pedro 
deixando evidente o quanto essa pergunta é importante e 
como a resposta a ela mudou a vida de Pedro. Nosso foco 
aqui é descobrir mais uma vez o que enche o coração de 
Jesus. O que é importante para Ele e quais são as suas 
prioridades, como Deus e Senhor. Discutam entre vocês:

Pergunta: Porque Jesus repetiu a mesma pergunta três 
vezes? Porque essa pergunta é tão importante?

1. Tu me amas? Jesus repetiu essa  
pergunta com o intuito de restaurar Pedro

Pedro conheceu Jesus, quando ele milagrosamente o conduziu 
a uma pesca maravilhosa (Lucas 5). Naquela ocasião, Pedro 
deixou tudo para seguir a Cristo e foi designado como “Pescador 
de Homens”. Cerca de três anos depois, após ter vivido as 
experiências mais impressionantes com Jesus e após ter visto 
seu mestre ser morto, Pedro está de volta ao mesmo mar.

Entretanto, algo está errado. Ele não era mais pescador de 
peixe e sim pescador de homens. Pedro ficou frustrado e 
decepcionado consigo mesmo, pois em três ocasiões negou seu 
amigo e mestre. Pedro ficou tão triste que voltou a pescar peixe. 
Era como se tivesse dizendo: não sirvo para pescar homens, 
voltarei à minha velha vida. Jesus, agora ressurreto, foi até ele 
e conduziu uma segunda pesca maravilhosa. Por três vezes 
Pedro negou Jesus, por três vezes Jesus o interpelou sobre 
o seu amor. Sem condená-lo, Jesus mostrou que conhecia o 
coração de Pedro e que o aceitava do jeito que ele é. Jesus 
mostrou que seu amor ágape é suficiente para os dois. E 
que a capacidade de amar a Cristo, vem do próprio Cristo. 

Ninguém é capaz de agradar a Deus por seu próprio mérito e 
desempenho. Talvez você tenha falhado em seguir e servir a 
Jesus; talvez você tenha ficado frustrado e chateado por não 
conseguir pescar homens ou cumprir sua missão; talvez tenha se 
envergonhado de Jesus e negado o testemunho de tudo o que Ele 
fez em sua vida. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, 
Jesus está diante de você, perguntando se você o ama. Jesus 
veio restaurar você e te mostrar que Ele te ama o suficiente. 
Mesmo que você tenha falhado, Jesus não quer que você volte à 
sua velha vida. Ele quer restaurar seu chamado e seu propósito.

Pergunta: Você falhou em seguir e servir Jesus? Você 
retornou ou está pensando em retornar à sua velha vida?

2. Tu me amas? Jesus mostra a característica de quem o ama

Primeiro Jesus chamou Pedro para ser um pescador de homens, 
que é o mesmo que anunciar o evangelho e alcançar as pessoas 
para Cristo. Foi isso que fizemos na série ALCANCE, pescar 
pessoas. Agora Jesus, apresenta a segunda etapa da missão 
= apascentar as ovelhas. As pessoas que foram alcançadas, 
precisam agora ser pastoreadas, discipuladas e consolidadas. 
É isso que faremos na série ALICERCE, oportunidade de dar 
o segundo passo na missão do nosso Senhor. Jesus ensinou 
que a forma mais consistente de saber se alguém o ama é se 
essa pessoa obedece aos mandamentos: “Quem tem os meus 
mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama” (João 
14:21). Jesus sabe que nosso amor por Ele é limitado, mas 
está buscando corações que tenham zelo e cuidado com aquilo 
que é importante em sua concepção. Pense em alguém que 
diz amar seu cônjuge, mas não sabe nada sobre aquilo que a 
pessoa gosta e não tem o menor interesse em agradar. Seria 
coerente dizer que amo alguém se não sei o que a pessoa gosta 

https://www.youtube.com/watch?v=_kxqwWNYJCU 
https://www.youtube.com/watch?v=_kxqwWNYJCU 
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e não faço nada para agradá-lo? Assim, se amamos Jesus, 
precisamos saber o que mexe com seu coração e devemos nos 
mover em direção ao que Ele ama. Cristo morreu para perdoar 
os pecados da humanidade e provou que as pessoas são o 
objeto do seu amor. Jesus colocou de maneira muito clara que 
se o amamos, devemos apascentar suas ovelhas. É um efeito 
de amar a Jesus, cuidar das pessoas pelas quais ele morreu. 

Pergunta: Você ama Jesus? Você tem cuidado das ovelhas dele?

3. Tu me amas? Com essa pergunta  
Jesus está revelando o alvo do amor dele

No diálogo de Jesus com Pedro há três personagens 
principais:  Jesus, Pedro e as ovelhas.

•Jesus é o Senhor, sua natureza é o amor (1 Jo 4:7) e Ele 
provou seu amor morrendo na cruz para nos perdoar.

• Pedro representa os discípulos de Jesus, alguém mais  
maduro que já está em um estágio mais avançado da caminhada, 
querendo não apenas ser amado por Deus, mas se esmerando 
em retribuir seu amor. Um discípulo maduro de Jesus é chamado 
a cooperar com ele, se tornando um co-pastor do rebanho. 

• As ovelhas são o alvo do amor de Cristo (os discípulos 
além de pastores, também são ovelhas e estão incluídos 
como alvo do seu amor). As ovelhas, por sua natureza, 
destacam pessoas que são dependentes de cuidados, 
são pessoas imaturas na fé que necessitam de alguém 
que as alimente e mantenha em segurança.

Podemos aprender que as ovelhas são amadas por 
Jesus e por serem indefesas e não saberem se virar 
sozinhas, Jesus está designando seus discípulos mais 
maduros para cuidarem delas. Se você deixar um rebanho 
de ovelhas abandonado, elas não vão sobreviver. 

Da mesma forma, se você deixar uma pessoa nova na fé sozinha, 
ela não vai sobreviver. Não adianta nada o esforço do ALCANCE, 
sem o esmero de firmar ALICERCE. Jesus mostrou que quem 
o ama, se dedica em consolidar e cuidar das suas ovelhas.

Pergunta: Você se considera um discípulo maduro, chamado 
a ser co-pastor com Cristo? Ou você se considera uma 
pessoa nova na fé, necessitando de ser pastoreada?

APLICAÇÃO

Definir quem é quem será crucial para os encontros e aplica-
ções da série ALICERCE. Os discípulos maduros serão desafia-
dos a servir, com ações de ensino e cuidado aos novos na fé. 
Os mais novos na caminhada terão oportunidade de aprender 
fundamentos da fé e serão consolidados pelos mais maduros.

Para te ajudar, peça a cada um dos presentes para escolher 
qual das colunas da tabela abaixo mais se identificam. Cada 
um deve colocar sua auto-percepção. Caso algumas pessoas 
tenham faltado à reunião, pegue seus nomes na listagem do 
Célula.in e classifique cada uma delas conforme a sua per-
cepção de líder. Registre na tabela abaixo o nome de todos 
os membros, frequentadores e visitantes da sua célula:

Coloque o nome de cada pessoa da sua célula  
em uma das colunas abaixo

OVELHA – Novo na fé CO-PASTOR – Maduro na fé

Algumas pessoas da sua célula estão em uma fase de desco-
brir o amor de Jesus, sendo consolidadas e acompanhadas. 
Outras estão na fase de repartir o amor de Jesus, já rece-
beram tanto, são tão gratas e querem ser usadas por Deus 
na vida de outros. Descubra quem é quem! Em cada en-
contro da série ALICERCE, procure envolver as pessoas de 
acordo com a fase da caminhada em que se encontram.

VOCÊ ME AMA? PASTOREIE AS MINHAS OVELHAS

Jesus está te fazendo a mesma pergunta que fez a Pe-
dro. Se você o ama, está sendo chamado a pastorear suas 
ovelhas. Para te ajudar, preparamos um material de con-
solidação, a fim de que os discípulos maduros da sua cé-
lula possam se envolver no cuidado dos novos na fé.

Utilize a tabela acima para formar duplas ou trios, colo-
cando pessoas da coluna da esquerda, junto com pessoas 
da coluna da direita. Apresente o MANUAL DE CONSOLIDA-
ÇÃO anexo para os mais maduros da sua célula e desafie-
os a marcar encontros com os novos, a fim de estudarem 
juntos o material. Os encontros podem ser presenciais 
ou online. Em duplas ou grupos um pouco maiores.

O mais importante é que os novos sejam ensinados e que 
os maduros possam servir a Deus de forma mais intensa. 
Será uma grande oportunidade de lançar os ALICERCES.

A principal marca de alguém que foi consolidado é passar 
pelas águas do batismo. Ao se batizar, uma pessoa confirma 
publicamente sua aliança com Jesus e dá um passo muito 
importante para a sua consolidação. Para se batizar na 
Central é preciso participar do retiro Imersão com Deus. 
Veja as próximas datas e desafie as pessoas da sua célula 
que ainda não se batizaram a tomarem essa decisão.

Próximas datas Imersão com Deus + Batismo:

• 11 e 12 de junho
• 09 e 10 de julho
• 20 e 21 de agosto

https://www.dropbox.com/scl/fo/byc9zom2hhtsxjvshb6gj/
h?dl=0&rlkey=za68wpvi8k88nm0gfw9s6wv7h

MANUAL CONSOLIDAÇÃO: 
Link de acesso:

https://www.dropbox.com/scl/fo/byc9zom2hhtsxjvshb6gj/h?dl=0&rlkey=za68wpvi8k88nm0gfw9s6wv7h
https://www.dropbox.com/scl/fo/byc9zom2hhtsxjvshb6gj/h?dl=0&rlkey=za68wpvi8k88nm0gfw9s6wv7h

