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LIÇÃO 117 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS       
 

- QUEBRA GELO: Como você se sente quando é chamado por alguém importante para 

realizar alguma tarefa especial?                                                                                                                                 

- ADORAÇÃO: Eu tenho um chamado. 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 15.16 
 

NOSSO CHAMADO 

 

Introdução: 

Palavras como “chamado”, “missão”, “visão”, etc, tem sido faladas com certa frequência em 

nossa igreja. O SENHOR deseja que o seu Reino se espalhe pela face da terra. E nós seus 

filhos somos chamados por Ele para sermos agentes dessa expansão. 

A sua presença e participação na célula é estratégico para você cumprir seu chamado. 

 

Texto-base: Gênesis 12:1-3 

A partir desse texto podemos apontar quatro aspectos que fazem parte do chamado de Deus 

para Abrão (“disse o SENHOR a ABRÃO”, V.1) e podem ser aplicados em nossas vidas hoje. 

 

1 - Uma ordem que gerou uma missão. (v.1)  

O SENHOR chamou Abrão e lhe deu uma ordem. Essa ordem se constituiu na missão que 

Abrão deveria realizar. “Missão é o chamado de Deus para a sua vida”. Ele teria que sair da sua 

terra, da sua parentela e da casa de seu pai, ou seja, teria que deixar sua zona de conforto, 

onde tudo lhe era familiar, previsível e seguro; uma situação com a qual estava acostumado.  

Você tem facilidade de se desprender das coisas para poder ajudar as pessoas? 
 
2 - Uma promessa que gerou uma visão (v.2 e 3) 

Deus promete que a partir de Abrão uma grande nação seria constituída e que todas as famílias 

da terra seriam abençoadas. (ler Gn-15:5) (posteridade de Abrão).  

Você consegue ver Deus usando você para trazer outros para a célula e igreja? 
 
3 - Uma bênção que gerou uma garantia de sucesso. (v.2) 

O SENHOR diz que abençoaria Abrão e lhe engrandeceria o nome.  Deus o disse: “Seja tu uma 

bênção”. Bênção é o poder que Deus concede a alguém para que alcance sucesso e 

multiplicação.  De acordo com este verso quem ou o que lhe garante o sucesso na vida?  
 
4 - Uma promessa que gerou segurança. (v.3) 

Anexada à missão há uma promessa de que o SENHOR estará com a gente em cada passo 

que dermos. (cf. Mt.28:20) 
 
Conclusão: O SENHOR realmente tem um chamado para nós, o qual inclui uma missão e uma 

visão e deseja que nós envolvamos com ele. Em grupos de três ou juntos conversem sobre 

alguns meios de ser benção para as pessoas nesta semana. Depois orem uns pelos outros. 
 

- APELO EVANGELÍSTICO 

- A VISÃO:...Faça contato, ore uns pelos outros, evangelize, consolide e encontre com o discípulo. 

- MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Pr. Sam, família e ministério da igreja TCFC no norte da Índia. 
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