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LIÇÃO 121 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS       
 
- QUEBRA GELO: Você tem pré-disposição de seguir a direção de outros? E com se sente ao obedecer? 

- ADORAÇÃO: (1,12) Jesus em tua presença; Os reis da terra se prostrarão. 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Marcos 3.14-15 

 
CHAMADOS PARA SEGUIR   
 

INTRODUÇÃO 

Nesta série de lições vamos falar sobre a nossa identidade, nossa visão, missão e os valores 

que norteiam a igreja; a clareza nestes assuntos trará maior unidade e comprometimento de 

cada um. Em Marcos 3.14-15 Jesus ensina três princípios fundamentais, são estes: O 

relacionamento (processo), a missão (propósito) e a autoridade espiritual (estratégia). 
 
Leiamos Marcos 3.14-15 Então designou doze para que estivessem com ele, e os enviasse a 
pregar; 15 e para que tivessem autoridade de expulsar os demônios. O que aprendemos?   
 
- Ninguém será um verdadeiro discípulo de Jesus se não entender esses princípios e práticas. 

- Jesus deixou bem explicito que segui-lo não se trata só de desfrutarem da comunhão uns dos 

outros. Mas dar muito fruto, fazer outros discípulos.    
 
Quando tomamos a decisão de receber a Cristo, nos tornamos discípulos de Jesus tanto quanto 
aqueles doze primeiros. O chamado é o mesmo, então para que somos chamados: 
 
1º. Somos chamados para estarmos com Ele. 
- Isso fala de desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo: Conhece-lo e obedecê-lo.  

- Cristianismo não é uma religião, é relacionamento com Deus por meio de Jesus.  

- Todas as atividades da igreja devem ser processos que priorizam a palavra, a oração e a 

missão.  

- É o relacionamento de dependência e obediência a Jesus que gera qualidade de vida cristã.  
 
2º. Somos chamados a pregar o Evangelho. 
- Os objetivos da célula são: relacionamento (processo) e evangelismo (o propósito), e os dois 

andam juntos. Tudo em sua vida pessoal e no corpo devem ser processos que dê frutos. 

- Jesus se relacionava com os discípulos e ao mesmo tempo os enviava a pregar.   

- Em sua vida você tem equilíbrio entre manter receber de Deus e dar para as pessoas?  
 
3º. Somos chamados a expulsar demônios.  
- A estratégia de Cristo é o exercício da autoridade espiritual. Quem tem relacionamento e 

missão tem autoridade espiritual sobre demônios, enfermidades, sobre a carne e o mundo. 

- Ao pregar o evangelho com autoridade destruímos as obras do diabo nesta sociedade.  

- Exercer autoridade espiritual é a maneira mais realística de dizer “venha o teu reino” na terra. 

- Pense: Tenho eu exercitado a autoridade espiritual que tenho na palavra e nome de Jesus?  
 
Conclusão 

A única maneira de chegar diante de Deus; e dizer que o glorificou como Jesus disse em João 

17.4 É dando muito fruto e fazendo discípulos. Em grupos de três ou mais pessoas orem uns 

pelos outros para que três práticas do chamado sejam constantes em sua vida. 
 
- APELO EVANGELÍSTICO: 

- MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Paulo, Miriam e equipe no Níger pelas finanças e paz. 

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