
CÉLULA: 19 a 23  de dezembro

INTRODUÇÃO

Estamos na reta final do ano, em um período de 
festas e muitas pressões. Somos bombardeados pelo 
consumismo, influenciados a gastar rios de dinheiro com 
presentes, roupas, viagens e bens a fim de elevar nosso 
status diante da sociedade. Somos pressionados a comer 
e a beber muito, uma busca desenfreada por prazer e  
por aparência. 

Se não tomarmos cuidado, vamos apenas esconder de 
formas carnais e superficiais, nosso vazio existêncial, 
nossa solidão e nossa falta de propósito. Neste final de 
ano, cuide de sua mente e do seu coração para estar 
conectado ao verdadeiro sentido das coisas. 

A cultura se esforça para apagar e distorcer, mas neste 
final de ano é hora de celebrar o maior presente da 
história: o filho de Deus deu sua vida para perdoar nossos 
pecados, para restaurar nossa comunhão com o Pai e dar 
sentido à nossa existência. 

Use o mês de dezembro e todo esse clima de final de ano 
para refletir sobre sua espiritualidade e seu compromisso 
com Cristo. Deixe sua fé governar seu estilo de vida e suas 
decisões. Deixe a simplicidade de Cristo e do evangelho 
revolucionarem seu coração e suas prioridades. 

Vamos juntos refletir sobre essa fala tão contundente de 
Jesus. Vamos avaliar juntos se Jesus é de fato o Senhor 
do nosso coração e vamos avaliar se calculamos bem o 
custo de ser discípulos de Cristo:

“Ora, ia com ele uma grande multidão; e, voltando-se, disse-
lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, 
e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua 
própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não 
levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu 
discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não 
se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se 
tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois 
de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos 
os que a virem comecem a escarnecer dele, Dizendo: Este 
homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei 
que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta 
primeiro a tomar conselho sobre se com dez mil pode sair 
ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? De outra 
maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores, 
e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós, que 
não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser eu discípulo”. 
Lucas 14:25-34.

QUEBRA-GELO 

Faça uma brincadeira de imitação na célula: promova 
algumas rodadas do jogo “siga o mestre”, ou se preferir 
uma atividade mais simples, um participante faz gestos 
e os outros imitam. Ou ainda, promova um alongamento, 
enquanto um participante faz o movimento e  
outros imitam.

1 JESUS É O CENTRO DE TODAS AS COISAS.

A afirmação de Jesus é forte e chocante:

“Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, 
seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais 
do que a mim, não pode ser meu discípulo”. Lucas 14:26

O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus, ou seja, 
acima da família e de sua própria vida. Só Deus pode 
ser amado mais do que amamos nossa família e a nós 
mesmos. Nada mais pode ocupar esse lugar. De fato, para 
sermos imitadores de Cristo precisamos nos perguntar: 
Estaríamos dispostos a perder tudo para ter a Cristo?

O tipo de amor que Jesus exige só pode surgir dentro de 
nós se entendermos que Ele é o centro de todas as coisas. 
Se entendermos que ele é a fonte e o autor de tudo. Se 
entendermos que sem Ele, não temos nada, pois Cristo 
sustenta todas as coisas e tudo que existe é uma dádiva 
dele. Nas palavras de Paulo:

“Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda 
a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos 
céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou 
soberanias, poderes ou autoridades; todas as coisas foram 
criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e 
nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é 
o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em 
tudo tenha a supremacia”. Colossenses 1:15-18.

Ou seja, a sua visão de Jesus, determinará se você estará 
disposto a ama-lo como ele quer ser amado. Nesse 
contexto, muitas vezes, por incredulidade, não vemos 
Jesus como ele realmente é. Isso nos leva a um amor 
pequeno com relação a ele. Reflita sobre o lugar que 
Jesus ocupa em seu coração. Se parece com as palavras 
de Paulo?

“Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, 
por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como 
perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento 
de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as 
coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a 
Cristo”. Filipenses 3:7,8

1

O que significa amar a cristo?



Todos precisamos de ter nossos olhos abertos pelo 
Espírito Santo, a fi m de ter uma revelação de Cristo, 
gerando em nós quebrantamento, temor, entendimento e 
confi ança. Essa experiência de revelação, coloca Cristo no 
lugar certo em nosso coração e nos ajuda a deixar todos 
os outros amores em segundo plano por causa dele.

Veja o caso de Tomé: ele era um discípulo próximo, mas 
depois da ressurreição, não acreditava que o mestre estava 
vivo. Ele cria num Jesus morto e isso o impossibilitava 
seguir em frente. Um dia, o Jesus ressurreto apareceu 
a Tomé e sua visão de Cristo mudou. Ele expressou essa 
mudança com a seguinte frase:

“Disse-lhe Tomé: ‘Senhor meu e Deus meu!’” (João 20:28).

De fato, Jesus se tornou o Senhor e o Deus de Tomé 
quando ele creu.

Pergunta: Quem é Jesus para você?
 Você já teve uma experiência de revelação? 
A sua resposta é igual a de Tomé?

2 JESUS NÃO ESTÁ EXIGINDO QUE SEUS DISCÍPULOS 
ODIASSEM SUAS FAMÍLIAS.

Pelo contrário, nossas famílias devem ser amadas como o 
que elas verdadeiramente são: famílias. Quando amamos 
nossa família mais do que a Deus, nossa família não é 
amada como deveria ser. Na verdade, quando ocorre isso, 
ela é amada no lugar de Deus. Portanto, esse texto não 
está estimulando nenhum tipo de maus-tratos dentro de 
casa, ele apenas toca de forma radical num tema muito 
presente na Bíblia: a idolatria.

Este é um bom exemplo de um princípio fundamental: 
qualquer coisa, mesmo as mais legítimas, podem se 
transformar em ídolos e roubar a centralidade de Cristo 
na nossa vida.

Pergunta: Você já se viu amando algo mais do que 
a Cristo?

3 AMAR A CRISTO SIGNIFICA OBEDECÊ-LO.

Essa é uma questão muito importante nos nossos dias: 
O QUE SIGNIFICA AMAR A CRISTO?

A resposta é simples e já está na Bíblia:

“Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o 
que me ama”. João 14:21.

Ou seja, amar a Jesus é obedecer aos seus mandamentos. 
Essa é uma direção clara para quem quer imitar a Cristo: 
na medida em que vamos aprendendo a obedecer, vamos 
sendo transformados e mais parecidos com Cristo 
nos tornamos.

Nesse contexto, vale lembrar que só conseguimos 
obedecer porque a graça de Deus nos dá o poder para tal. 
Afi nal, no que depender de nós, nada podemos fazer. Isto 
está claro em Tito 2.11-12:

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos 
os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às 
paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e 
piedosa nesta era presente”.

Com efeito, a graça de Deus nos ensina e nos capacita. 
Assim, a cada dia, podemos deixar para trás a velha 
maneira de viver e imitarmos ao Filho de Deus. De modo a 
avançarmos para a maturidade presente em Jesus.

“Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento 
do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade,  Atingindo a 
medida da plenitude de Cristo”. Efésios 4:13.

Pergunta: Em qual área da sua vida você não tem 
obedecido, ou seja, não tem amado a Cristo?

CONCLUSÃO

Em suma, aprendemos que para seguirmos a Cristo 
precisamos de um tipo de amor diferenciado. Ele deve 
ser amado como Deus. Assim, todas as coisas fi cam 
abaixo dele, mesmo aquilo que é precioso e legítimo. 
Nesse sentido, amar a Jesus se traduz em uma vida de 
obediência, pois a obediência mostra onde está o nosso 
coração. E mais, é a graça de Deus que nos capacita a 
obedecer e nos torna mais semelhantes a Cristo.

É exatamente isso: a obediência é um teste que permite 
avaliar o lugar que Deus ocupa em nosso coração.

Perguntas: 

• Neste período de festas e de celebração do Natal, como 
você avalia seu nível de consagração e obediência?

• Em seu planejamento para o próximo ano, que nível 
de prioridade e centralidade Cristo ocupa em sua agenda?

Promova um tempo de oração e consagração a Deus. 
Desafi e todos os presentes a se comprometerem a 
obedecer a Cristo e a coloca-lo como prioridade. Feche os 
seus olhos. Concentre-se neste exato momento. 

AVISOS

Culto Especial de Natal

25 de dezembro a partir das 18h, nas 
unidades da Central.

Atenção: especialmente neste domingo, 
não haverá culto pela manhã.

Culto da Virada

Receba direção de Deus para 
o ano que vai começar. 

31 de dezembro, as 22h nas 
unidades da Central.
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