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LIÇÃO 163 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Como você se sente ao ser chamado para ser discípulo-seguidor de Jesus? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 1.37 

 
SÉRIE 1 - A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: JOÃO 1.37-39 
 
Introdução 

O chamado: Os primeiros discípulos de Jesus 

Neste texto Jesus chama seus discípulos, (veja os versos 35,36, 40-42). Vemos que André 

decidiu seguir sem que Jesus chamasse, depois André chamou a Simão e então houve uma 

conscientização para os demais; nem todos são chamados diretamente por Jesus. 
 
Isto mostra a importância de fazermos discípulos de Cristo através da nossa influência pessoal 

“um a um” e também no grupo. André disse (vs.41): “Encontramos o Messias”. “nós” mostra 

que conhecer a Cristo sempre é uma experiência comunitária (células) e progressiva. 
 

Vamos aprender e aplicar algumas lições dos versos (37 a 39) as nossas vidas: 

 37 Os dois discípulos ouviram o que ele falou, e se tornaram seguidores de Jesus. 

- O testemunho de João Batista mudou completamente a vida dos dois discípulos. 

- Sua vida tem ajudado as pessoas ao redor a conhecer Jesus Cristo? 

- Os dois primeiros discípulos tomaram a iniciativa, não esperam o chamado de Jesus. Isto 
significa que algumas vezes Deus espera a sua atitude para Ele agir e te abençoar. 
- Ouvir falar sobre Jesus já deve ser o suficiente para a gente se dispor a segui-lo; podemos até 
obter explicações depois mas a disposição de segui-lo e obedecê-lo deve vir antes. 
 
38 Então Jesus, voltando-se e vendo que os dois o seguiam, disse-lhes: “Que estais 

procurando?” Eles disseram: “Rabi, onde estás hospedado?” 

- Os discípulos estavam a procura de Jesus. Sempre estamos à procura de algo ou de alguém; 
mas a chave é: Tudo que procuramos está em Jesus... 
- Quando eles disseram: “onde estás hospedado?” mostraram o desejo de estar em 
comunhão com Jesus. 
- Na vida não devemos estar interessados em teorias ou em conhecer algo sobre Jesus, 
devemos ter o desejo de estar com Ele, é isto que conta e nos transforma! 
 
39 E Jesus disse: “Vinde e vede”. Eles foram e viram onde Jesus estava morando; e ficaram 

com Ele aquele dia, sendo isso por volta da hora décima. 

- Jesus está sempre nos convidando a estar com Ele, Ele disse: “Venham ver!”  

-  Imediatamente, eles foram ver onde Ele morava e permaneceram com Ele toda a tarde. 

- Permanecer em Jesus, na palavra e na comunhão dos santos é decisivo e depende de nós! 

- Dê sugestões práticas do que você faz para permanecer em Cristo e na comunhão da célula. 
 
Conclusão:  

O chamado para seguir a Jesus pode vir através de outro discípulo, isto significa que Deus quer 

usar sua vida para chamar muitos para a salvação e discipulado. Ore para que muitos de seus 

amigos tenham um encontro com Jesus através de sua vida e testemunho. 
 
EVANGELISMO - APELO:  

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

MISSÕES MUNDIAIS: Orem por Rubia, Safwat e filhos no Sudão, Saúde e trabalho. 
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