LIÇÃO 4 - PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS - PROTÓTIPO
- QUEBRA GELO (3.5): Compartilhe uma frustração dolorosa que você experimentou. Você
conseguiu superá-la? Se sim, como foi?
- ADORAÇÃO (C.11): Glória para sempre
PORQUE JESUS VIVEU E MINISTROU ATRAVÉS DO GRUPO PEQUENO?

Quando lemos a Bíblia na perspectiva de células percebemos que Jesus deixou o
exemplo de viver e realizar o ministério através da célula. Hoje tentamos fazer suas obras nos
prédios e em grupos grandes; precisamos mudar esta prática que não é de Jesus.
Por quais razões Jesus estabeleceu a igreja através das células-pequenos grupos?
1) Porque o verbo precisou ser encarnado. Em João 1.14 diz: E o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do
unigênito do Pai. Esta é uma experiência relacional de pequeno grupo. Hoje precisamos das
reuniões nos lares para viver o evangelho pois este foi o jeito que Ele deixou para transferirmos a
sua vida e os valores do reino. Atualmente qual é a expressão e impacto da vida cristã sem a
prática das reuniões de células? (É negativa, não é atraente ao mundo, etc….)
2) Porque Cristo priorizou os relacionamentos através dos grupos pequenos.
De acordo com Lucas 10.38-42 sua prioridade nº1 não é cumprir agendas, tarefas,
administrar bem o tempo, e sim ter relacionamentos que edificam e produz frutos por que
salvação é restauração de relacionamentos. Ele disse no vs.42 entretanto poucas “coisas” são
necessárias, ou mesmo uma só; e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Leia o
texto e destaque duas diferenças entre os valores de Marta e Maria. Desonrramos a Deus se
sacrificamos a comunhão com Ele para fazer outras coisas!
3) Os ensinos de Jesus cumprem seus objetivos quando praticado nas células. Por
exemplo: A unidade ensinada em João 17.21, “para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai,
és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós”. Para Jesus a unidade deve ser
tanto espiritual quanto na prática diária da vida. Qual o melhor meio para conviver e praticar o
amor (I Coríntios 13), os mandamentos uns aos outros e os dons espirituais? no grupo
grande ou pequeno? Porque? (Por que seus ensinos não são meros atos religiosos ou rituais,
mas instruções práticas para transformar vidas).
4) O discipulado de Jesus Cristo foi através de célula e do encontro um a um.
Em Marcos 3.14 Jesus disse: “Então designou doze para que estivessem com ele, e os
mandasse a pregar;” De acordo com o texto o que vem primeiro? É o relacionamento, porque
o discipulado é um meio de compartilhar: a vida de Cristo, o cuidado, investimento de tempo,
oração, recursos, se santificar, andar em unidade e evangelizar de dois em dois através da
célula. Porque o discipulado fora da célula não é funcional? - Porque Jesus planejou sua
igreja para viver como família cristã de pequenos grupos.
Em grupos de três pessoas compartilhem e orem: O que preciso corrigir e arrepender em
minha vida que pode prejudicar minha atuação na célula e no discipulado um a um?
EVANGELISMO & COMPARTILHAR A VISÃO:
• Evangelismo-Apelo: Jesus lhe dá oportunidade de ter um novo estilo de vida...
• Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos e encontre com o discípulo...
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