Comunidade da Fé
Igreja
2017em células
“A benção de Congregar”
Tema: Saindo da porta e tomando posição
Texto base: Atos 3:1-10
1ª SEMANA
Introdução
Estamos vivendo os primeiros meses de mais um ano e muitas expectativas brotam dentro de
nós. Expectativas de que esse ano será diferente, que as coisas vão acontecer, deque esse ano
será melhor que o ano passado... E essas expectativas são boas. É saudável pensar assim e
desejar isso.
Em Filipenses 4.8 está escrito: “Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é
respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa
fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento.”
Nossa mente, coração e pensamento devem estar cheios daquilo que nos traz esperança,
daquilo que alimenta nossa fé, daquilo que nos motiva e dá força para continuar avançando.
Porque em Hebreus 10.39, a Bíblia diz que: “...nós não somos daqueles que recuam, que
retrocedem...”, ou seja, nós filhos de Deus, não somos daqueles que ficam olhando para trás
e se lastimando, chorando, se lamentando. Não! Nós somos daqueles que avançam, daqueles
que olham para frente, somos daqueles que busca força no Senhor e consegue vislumbrar um
futuro de bênçãos, de vitórias e de conquistas.
Mas precisamos entender que viver um ano abençoado e de vitórias:
- Não depende das circunstancias que nos rodeiam;
- Não depende das situações boas ou ruins que enfrentaremos. Situações difíceis existem
sempre!
Mas depende principalmente da nossa posição diante das situações que se levantam.
Depende da maneira como vemos e enfrentamos estas circunstancias! Viver um ano de
bênçãos e vitórias é algo muito mais interno do que externo.
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Ou seja, para quem voltarmos nossa atenção, determinará o que viveremos: Se dermos mais
atenção para os problemas, para as dificuldades e crises, então viveremos preocupados,
ansiosos, cheios de medo, insegurança e derrotas!
Mas se olharmos para Deus, se olharmos para sua Palavra e para suas promessas, então
nosso coração descansará, e viveremos um ano de paz, de bênçãos e vitórias! Estamos
dizendo isso porque as circunstâncias não podem determinar nossa vida! Por que não somos
conduzidos por circunstâncias, somos conduzidos por Deus!
- O Apóstolo Paulo viveu boa parte dos seus dias nas prisões, e era abençoado, feliz e
vencedor!
- Jesus foi à cruz, Mas seu coração, seus olhos e sua atenção não estavam centrada na cruz.
Ele comtemplava o gozo da Glória que viria!
Precisamos tirar nossos olhos do problema, tire sua atenção do problema e vire-se para Deus.
Olhando para Deus, focado em Deus, a força virá, a paz virá, a resposta virá, a vitória virá!
Diante das adversidades podemos fazer três escolhas!
1ª – Deixar o problema nos consumir: E perdemos a paz, perdemos a alegria, perdemos o
sono, perdemos o ânimo, perdemos a esperança, perdemos a fé...
2ª – Nos acomodarmos com o problema: Aceitar a situação como parte da sua vida.
(Fazer o quê, né? Não tem jeito mesmo! A vida é assim mesmo! Eu nasci para
carregar essa carga mesmo! Essa é minha cruz! Já acostumei com isso...)
3ª – OU podemos Crer em Deus! Confiar em Deus! E avançar, certo de que vencerá esta
dificuldade! Nossas escolhas determinam nossos dias, nossos meses e nossos anos!
Todos os dias decidimos pelo caminho de Jesus. Todos os dias escolhemos Jesus!
Ou seja, precisamos decidir seguir Jesus todos os dias, Independente do que estamos
passando ou vivendo. Os problemas não devem nos afastar de Deus, mas nos aproximar
Dele. As lutas devem nos levar para os pés da cruz, e nos levar a se envolver mais!
Não podemos permitir que nada nos pare, que Nada nos paralise, que Nada nos desvie do
foco!
 PARA COMPARTILHAR:
- Como temos lidado com as situações difíceis que nos rodeiam? Essas situações tem abalado
nossa fé?
- Todos os dias devemos decidir por caminharmos com Jesus. Você pode dar exemplos
práticos de como caminhar com Jesus em nossa vida diária?
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2ª SEMANA
Em atos 3: 1 a 10 (Ler o texto), temos a história de uma pessoa vivendo uma situação
terrível, mas acomodada com a situação. Fez da sua dor, do seu problema, sua motivação de
vida. Mas Deus tinha grandes planos para este homem e tem grandes planos para cada um de
nós.
Jeremias 29.11; “Eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal,
para vos dar um futuro e uma esperança.”
Esta é a vontade de Deus para cada pessoa. Nunca é o sofrimento, nem a dor, nem a miséria.
Pelo contrário a Bíblia diz que Jesus veio para nos livrar destas coisas. “...Eu vim para dar
vida abundante.” João. 10.10
A seguir vamos compartilhar algumas coisas deste texto importantes para nossa vida
O mendigo estava à porta do templo.
Ele estava à porta da Igreja, mas não estava na Igreja. Estar à porta da Igreja significa vir
para Igreja, mas não se envolver com a Igreja. Estamos falando do coração daquele que Não
entra, Não se envolve, Não se compromete.
Não se pode contar com essas porque não
fazem parte da Igreja; Não tem nenhum compromisso com a Igreja!
Embora este homem estivesse todos os dias no limiar, embora estivesse todos os dias ali
no ambiente da Igreja, Não tinha nada a ver com a Igreja!
Muitos vem até a Igreja, até a célula! Estão no ambiente da Igreja, mas não querem ser parte
da Igreja.
Eu fico imaginando este homem ouvindo os louvores, ouvindo a Palavra, vendo um ambiente
de manifestação da Glória de Deus ao lado dele. E ele ali doente, necessitado! Mas do lado
de fora. Esta era uma escolha dele. Nunca foi proibido de entrar, Mas ele preferia ficar do
lado de fora! Preferia não se envolver! Não se comprometer!
É tempo de refletirmos sobre como tem sido nossa vida e nosso envolvimento no corpo de
Cristo.
 PARA COMPARTILHAR:
- Você acredita realmente que Deus tem planos e pensamentos de benção a seu respeito?
Compartilhe.
- Estar à porta da igreja não significa fazer parte dela. Como tem sido seu envolvimento com
o Corpo de Cristo que é a igreja?
3

3ª SEMANA

Este homem usava a Igreja para benefício próprio.
Ele pensava nele próprio. Imaginava: “Vou para Igreja, sentar na porta e receber o que
preciso.”
Este é o pensamento de muitas pessoas:
- “Estou com uma necessidade. Vou para Igreja para receber a resposta!”
- “Estou doente. Vou para Igreja receber a cura”
- “Estou angustiado. Vou para Igreja receber paz”
- “Estou endividado. Vou para Igreja receber a vitória”
Algumas pessoas usam a Igreja apenas para benefício próprio. Vem até a Igreja como este
homem vinha todos os dias, mas somente para receber algo, e não para adorar, ou para se
envolver e ter vínculo com a Igreja.
Precisamos pensar:

O que nos motiva a estar na Igreja, na célula?
O que nos faz sair da sua casa e vir para célula, para Igreja?

Igreja é lugar de entregar, Dar, Oferecer!
Quando nos reunimos, entregamos a Deus nossa adoração, nosso louvor, nossa oferta, nossas
orações! Entregamos nosso tempo, entregamos nosso coração, nossas lágrimas, nossa vida...
Quando vamos para célula e para Igreja é porque amamos a Deus, porque desejamos Sua
presença e queremos entregar a Ele de coração! Então Ele vem, traz cura, libertação,
alegria, salvação, milagres!
Então Ele se manifesta! Porque não estamos aqui por causa de nós! Mas estamos aqui por
causa dEle.
 PARA COMPARTILHAR:
- Compartilhe como você se sente ao sair de casa para as reuniões de célula e da igreja.
- Adoração fala de dar, entregar a Deus o louvor que Ele merece, independente das
circunstâncias. Como tem sido sua vida de oração e adoração?
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4ª SEMANA

Quando não nos envolvemos com a Igreja, mendigamos esmolas.
A Bíblia diz que esse homem implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro disse a ele:
“Não tenho ouro, nem prata”. Então fica claro aqui que ouro e prata, coisas materiais, são
esmolas. Quando a pessoa vem até a Igreja motivada apenas por receber coisas materiais, ela
está mendigando esmolas.
Porque estamos dizendo isso?
Porque você recebe um prato de comida hoje, mas amanhã está com fome e precisa de outro.
Você recebe uma cura hoje, mas amanhã você está doente e precisa de outra cura.
Você recebe uma benção em dinheiro hoje e paga uma dívida, mas amanhã você faz outra
dívida e precisa de mais dinheiro para pagá-la...
Se Pedro tivesse dado o que o mendigo queria, ele continuaria mendigo. Talvez se Deus te
der o que você quer muito, você continue necessitado. Porque esmolas não mudam sua vida.
Podem trazer uma alívio momentâneo, mas não mudam nossa vida!
Então, o que eu devo buscar? Devo buscar Aquilo que tem poder para mudar
completamente sua vida.
“Buscai em primeiro lugar o reino de Deus...e as demais coisas vos serão
acrescentadas.” Mateus 6.33
Queremos ser prósperos? Claro que sim! Saudáveis? Claro que sim! Queremos ter
conforto? Claro que sim! Porém devemos querer muito mais: Aquilo que pode mudar
minha eternidade.
Quantos estão parados na vida cristã? Isso acontece porque estão buscando as coisas
erradas, estão fora do foco principal, que é a presença de Deus.
 PARA COMPARTILHAR:
- O que devemos buscar em primeiro lugar? E como podemos fazer isso? Lembre-se do
versículo de Mateus 6:33
- Deus deve ser o foco principal de nossa vida. Como podemos buscar mais a Deus de forma
prática?
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5ª SEMANA

Deus quer que você se envolva com a Igreja
Este homem antes de ser curado, ficava à porta do Templo. Mas Deus foi até ele através de
Pedro e João, que ali representavam a Igreja!
E a Igreja, através do poder de Jesus Cristo, deu a este homem doente, mendigo, o que ele
mais precisava: A salvação em Cristo Jesus! Ele recebeu aquilo que mudou sua vida para
sempre!
Pedro disse: “Não tenho ouro, nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em Nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, anda!”
Esta Ordem: “Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda!” significa:
- Receba poder para viver uma nova vida em Deus!
- Saia desta prisão e viva como filho de Deus!
- Chega de mendigar, chega de se arrastar! Levante e salte diante de Deus.
O que aconteceu quando ele recebeu a Cristo e foi curado?
A Bíblia diz que ele entrou no Templo saltando e louvando a Deus. Quantas esmolas ele
recebeu de outras pessoas antes de Pedro aparecer ali? Porém continuava fora do Templo,
mendigando e miserável.
Mas quando ele recebeu Jesus na sua vida nunca mais ele sentou à porta do Templo. Agora
ele compartilhava da adoração dentro do Templo do Senhor. Quando recebeu a Cristo e foi
curado ele não apenas entrou na Igreja, mas entrou saltando, louvando e adorando a Deus.
Não entrou para pedir algo, entrou para dar, entregar, oferecer! Ele se envolveu com a
Igreja, ele faz parte da Igreja agora!
Este é o ano de despertarmos para a importância da Igreja em nossas vidas!
Precisamos participar da vida da Igreja, nos envolver, estar presente nas reuniões, não
negociar nossa presença nos cultos e na célula!
Este compromisso que assumimos com Deus nos integrou no Seu corpo, que é a Igreja. Eu
preciso ter compromisso e responsabilidade como filho de Deus de ser Igreja, e não apenas
participar de vez em quando. Tenho que assumir minha posição no Corpo de Cristo, pois sou
parte deste Corpo e só viverei esta realidade se estiver inserido nele, participando ativamente
de seus propósitos.
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Quando alguém nasceu de novo, é convertido e Jesus é Senhor da sua vida, essa pessoa tem
vínculo, comunhão e compromisso com a Igreja, que é o Corpo de Cristo.
Deus enviou Pedro e João até aquele homem! Eles oraram por ele e sua vida mudou!
Ele estava com muitos problemas, e não se envolvia com a Igreja. Deus mudou a história
dele, e ele entrou na Igreja com alegria, servindo o Senhor!
Deus quer mudar sua vida hoje! Deus quer que você entre na Igreja, não mais chorando,
triste e abatido, mas ele quer que você entre na Igreja, alegre, feliz, saltando e louvando o seu
Nome!

 PARA COMPARTILHAR:
- Como você pode estar mais envolvido com a igreja?
- Existe algum ministério que você gostaria de fazer parte? (Rafá, Veredas Antigas,
Segurança, Bercário, Ministério Infantil, Louvor...)
(Líder, é importante que você explique de forma bem simples e resumida sobre os
ministérios que atuam para servir a igreja)
Deus abençoe a todos.

ESBOÇO PRA SER MINISTRADO DE 20.03 AO DIA 22.04
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