Comunidade da Fé
2017
“A benção de Congregar”
Tema: O verdadeiro alimento
Texto base: João 4
INTRODUÇÃO:
Estamos chegando ao final de mais um ano, e graças a Deus, esse tem sido um ano muito
especial. Quero ressaltar aqui algumas coisas que temos vivido nesse ano e que precisamos
agradecer ao Senhor por elas. A visão de congregar que o Senhor nos despertou a valorizar
nesse ano e que nos proporcionou uma maior proximidade, ajustes nos relacionamentos,
além de ajustar a nossa visão quanto ao valor da casa de Deus. Também temos vivido a
experiência das células de edificação que tem sido algo maravilho na vida da igreja, “hoje,
todos estamos inseridos em uma célula, pastores, discipuladores, líderes e os membros”.
Temos nos alegrado com a visão do Timóteo, uma direção vinda do céu que precisamos
viver e valorizar cada vez mais, ela tem nos proporcionado um maior e melhor investimento
em nossos futuros líderes da igreja, além de ajustes fundamentais em nossos cursos “Crescer
e Ctl” que são ferramentas importantes que muito nos tem abençoado nesse ano.
Tivemos ainda as conferências de liderança “Chamas no altar” e de homens que foram
maravilhosas, estamos na expectativa da conferência das mulheres, certamente será uma
benção. Podemos concluir que temos vivido um tempo de graça, percebemos uma liberdade,
cultos abençoados, enfim, temos que agradecer ao Senhor.
No entanto, há algo que nos incomoda e tem sido motivo de oração, que é “o desejo de
ganhar vidas para Jesus”. O Espírito Santo tem nos despertado a orar e nos posicionar
nesse propósito que na verdade é a vida da igreja, é o propósito de cada crente, de todos que
nasceram de novo. Esse é o assunto que quero compartilhar com os irmãos nessa
oportunidade. Qual tem sido o nosso verdadeiro alimento?
1ª SEMANA
João 4 (Ler o texto): o que levou Jesus a perder a fome nessa história?
Porque Jesus ficou incomodado com os seus discípulos?
Jesus não quis ir à cidade, ele fica ali no poço. Jesus solicitou aos discípulos que fossem
buscar comida. Eles foram assim como o mestre havia pedido. Imaginamos que os discípulos
começaram a andar pela cidade, vendo as pessoas, as ruas, praças, toda a movimentação
local e depois de um tempo eles voltam trazendo a comida. Obviamente Jesus estava cansado
da viagem e com fome, porém, de repente Jesus perdeu o apetite, Jesus não quis mais a
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comida! Os discípulos pediram pra Jesus comer, mas ele não quis. Eles devem ter ficado ali
se perguntando, o que será que aconteceu?
Nós não sabemos quanto tempo os discípulos passaram lá na cidade, mas quando eles entram
na cidade, uma cidade pequena, e aí nós podemos imaginar:
- doze homens entrando naquela cidadezinha, todos judeus. A bíblia descreve que os
samaritanos não se davam com os judeus (João 4:9). Certamente as pessoas repararam
aqueles homens chegando, conversando entre si e vendo as pessoas daquela cidade, talvez
eles ficassem ali, naquela cidadezinha umas duas horas, três horas. Então eles chegam com
tudo o que compraram, e falam para Jesus comer, mas ele recusa.

No outro lado da história, temos a mulher samaritana, uma mulher com um histórico de
problemas relacionais, emocionais, havia se separado várias vezes, veio buscar água num
horário diferente (em torno de meio dia), ninguém a acompanhava, estava sozinha. Uma
mulher talvez discriminada, onde às pessoas possivelmente á evitavam, talvez tinha um
histórico de derrotas, de rejeição, de perdas, de mágoas. Ao chegar naquele poço, ela
encontra Jesus, que estava lá descansando, esperando os discípulos, e começa-se um diálogo
TRANSFORMADOR, um diálogo que durou alguns minutos. Mas depois desta conversa, a
bíblia diz que ela deixa o seu jarro de água, ela sai e vai até a cidade e começa a chamar todo
mundo. A verdade é que ela consegue trazer quase a cidade toda!!!!

Talvez ela entrou na mesma padaria que os discípulos entraram, no mesmo mercado, passou
pela praça, e foi chamando as pessoas dizendo: - Olha vem comigo, vem depressa, ver um
homem que me disse tudo quanto tenho feito! Será este, porventura, o Cristo?! Ele está lá
fora, lá no poço, vocês precisam ouvi-lo!

Ficamos pensando: os discípulos de Jesus sabiam que Jesus estava lá fora da cidade, porém,
diferente daquela mulher, eles entram na cidade, falam com muitas pessoas, no entanto não
falaram que Jesus estava ali na cidade para nenhuma daquelas pessoas, simplesmente
compraram o que tinham que comprar e voltaram. Diferente da postura da mulher, que
entrou e conseguiu testemunhar sobre quem era Jesus com grande ousadia.

 PARA COMPARTILHAR:
 Como tem sido este ano de 2017, qual a visão que cada um tem tido em relação a igreja
nesse ano?
 Diariamente, cada um de nós tem contato com muitas pessoas. Como tem queimado em
seu coração falar de Jesus as pessoas ou você percebe que tem faltando esse fogo dentro de
você? Comente.

2

Obs: Deixe que todos falem, no final ore de forma geral, mas pedindo perdão (se for o
caso) por estar em falta com esse que é o maior propósito das nossas vidas “gerar” e
desafie os irmãos a viver essa prática.

2° SEMANA
Aquela mulher, que a bíblia descreve “como uma mulher samaritana”, após aquela conversa
com Jesus ela sai em direção a cidade para chamar as pessoas para ouvir Jesus. Ela foi tão
impactada naquele encontro que teve com Jesus que sua reação foi imediata.
Vamos analisar, trazendo o contexto desta mudança para os nossos dias. Está mulher,
certamente teve um impacto em seu coração, em seu interior que a levou agir desta maneira,
sua estrutura foi abalada, imediatamente ela manifesta esta mudança. Podemos dizer que ela
não fez nenhum treinamento que a capacitasse ou desse instruções a ela de como
evangelizar. De como chamar as pessoas a Jesus. Como abordar alguém, entregar um livreto
da semente da fé. Simplesmente ela começou a testemunhar! Seu coração foi despertado! Ela
era uma nova convertida.
Pensando pelo lado dos discípulos, já estavam a um tempão com Jesus, já tinham ouvido o
sermão da montanha, já tinham aprendido sobre oração, já tinham visto Jesus curar, já
tinham visto Jesus fazer tantos sinais, tantos milagres, sabiam que ele era o filho de Deus, o
salvador, que podia cura-los, liberta-los, transforma-los, e sabe o que eles fazem? Nada!
Eles vão a cidade comprar comida, compram e trazem para Jesus, então disseram: - Come
Jesus...
SABE AMADOS, Deus tem incomodado nossos corações, temos percebido que embora
temos vivido tantas coisas boas nesse ano, o fogo do evangelismo, de falar as pessoas quem
é Jesus precisa reacender em nossos corações novamente. A alegria da salvação precisa estar
se movendo dentro de nós (Salmo 51:12). Infelizmente em nossos dias, muitos perderam
essa alegria, não sabem mais como fazer e tão pouco valorizam esse dia, O DIA EM QUE
TIVERAM UM ENCONTRO PESSOAL E GENUÍNO COM JESUS.

Eu fico pensando, se hoje, os discípulos mais antigos de Jesus, abrindo um parêntese aqui
“você que tem mais de um ano de conversão”, isso já é o suficiente para você ter ido para o
encontro, feito P.P. "nosso discipulado", estar inserido em uma célula, ter feito pelo menos o
Crescer, ou o Veredas... enfim, em um ano, você já teve oportunidade de participar de muitas
coisas na vida da igreja.
Então eu fico pensando se os discípulos mais antigos, agora “falando de nós”, não estamos
também hoje assumindo uma postura semelhante daqueles discípulos.
Eu fico preocupado, porque nós, conhecemos Jesus, sabemos quem é Jesus, experimentamos
Jesus, andamos pela cidade, fazemos compras, vamos há escola, temos amigos, vamos a
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academia, fazemos ginástica com um professor do nosso lado e não falamos para ninguém,
Jesus está ali no poço! Venha e veja!
Mais uma mulher que tinha tudo para não falar para ninguém, uma mulher que tinha tudo
para ser rejeitada, ela teve a coragem de sair pela cidade toda, falando ou anunciando, O
SALVADOR, ACHO QUE É ELE, ELE ESTÁ ALI!!!!
Algo interessante, podemos perceber como o testemunho dela é simples….
Essa mulher não teve uma aula do Crescer, ela não se preparou, não vez o P.P. não aprendeu
sobre batismo, ela não tinha um esboço de célula, ela tinha acabado de encontrar com Jesus,
mais aquilo brotou nela como uma fonte, e com tanta esperança, alguma coisa que ela sentiu,
ao conversar com Jesus, a fez dizer, este homem é diferente, eu acho que é o Messias,
aqueles minutos ali foram suficientes para com um entusiasmo convincente, aquela mulher
sair por todo lado chamando as pessoas para ter um encontro com Jesus.
 PARA COMPARTILHAR:
 Pergunte a cada um acerca do tempo em que estão na igreja e dentro deste período que
estão na célula e na igreja, pergunte “se já percorreram o trilho ministerial”, se a resposta é
sim. Amém, encoraje-os a continuar. Se fizeram em partes tendo tido a oportunidade de fazêlo, desafie-os a ir em frente e se envolver com os processos. Crescer, Ctl, Batismo, Encontro,
Veredas, Seminário Edificando o casamento, enfim, saírem do comodismo.


Neste ano, quantas vidas você ganhou e consolidou para Jesus?

 Líder, com muito amor pergunte a sua célula, se todos têm a convicção de ter tido um
encontro pessoal com Jesus, peça para quem você sentir no coração relatar a sua experiência.
Se você perceber que alguém tem dúvidas acerca disso, desafie esse irmão (a) a orar e tomar
essa decisão.

3° SEMANA
Em João 4:35, Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo:
- Vocês não dizem: ‘Daqui a quatro meses haverá a colheita’? Eu digo para vocês: Abram
os olhos e vejam os campos! Eles estão maduros para a colheita.
O que Jesus quis dizer aos seus discípulos e também está dizendo a todos nós?
Os discípulos pensaram:
- Mais Senhor, você falou conosco para ir lá comprar pão, nós te obedecemos!
4

- Senhor, na hora de comprar comida, não é hora de evangelizar, ir para escola, “é para
estudar”, ir para empresa “é para trabalhar”, a hora de evangelizar é a estação do
evangelismo – é quando tem o projeto, é quando o pastor anuncia a estratégia! É quando
temos um evento na célula, é quando temos o Eu +1, casa de paz.....
Existe uma diferença entre instrução e intuição, Jesus deu a instrução – vai lá compra o
lanche, mais eles deveriam saber que estando Jesus ali, na porta da cidade, o que Jesus queria
que eles fizessem, era falar as pessoas daquela cidade, e que eles trouxessem a cidade como
aquela mulher fez...
Será que nós estamos indo trabalhar, será que nós estamos a dois, três anos com a mesma
mulher que faz a nossa unha, será que nós estamos com o mesmo colega de trabalho, um dia,
dois dias, o mesmo mecânico, o mesmo médico, moramos a vinte anos no mesmo lugar e
nunca falamos de Jesus para o vizinho (a), talvez as pessoas nem saibam que somos crentes?

Pensamos, que o lugar de falar de Jesus é na célula, é na célula do amigo, não é! Essa mulher
mostra para nós que não é.
Nós estamos dizendo, daqui a 4 meses que é a hora de colher, estamos dando desculpas para
justificar a nossa falta de paixão, quando na verdade, o que precisamos entender é que
TODA HORA É HORA DE COLHEITA! Precisamos abrir os olhos e ver como o Senhor
está vendo, os campos estão brancos, estão prontos, as pessoas estão desesperadas, clamando
por socorro!

E os discípulos talvez estivesse pensando assim:
- há esses samaritanos nunca estariam mesmo interessados. Há nem adianta falar de Jesus
para essa pessoa! Ah esse aí, a família dele já é crente…aquele outro, nós dizemos que tem o
coração duro, portanto não irá ouvir.
Mais aquela mulher prova que eles estavam famintos!
A atitude deles de virem todos, de largarem tudo, deixaram seus afazeres, mesmo no meio da
semana, é prova de que eles fariam qualquer coisa por Jesus, mas precisavam ouvir ...
Parece que nós não estamos entendendo o quanto Deus tem colocado no mundo a fome por
Ele.
 PARA COMPARTILHAR:


O quanto você tem percebido a necessidade das pessoas em seu dia a dia?

 Você concorda que o mundo está sedento, que por onde você passa existem pessoas
carentes de misericórdia. Cite um exemplo.
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Como você tem contribuído para o crescimento da sua célula?

4° SEMANA
Nos vivemos numa época confusa, o que a bíblia chama de dias maus (Efésios 5:16).
Vivemos dias de angústia, e isso tem se transformado em doença, centenas de pessoas vão
todo dia para os hospitais, enchem os pronto atendimentos, e o médico olha e não tem nada.
Fisicamente não tem nada, mais doí tudo, eles acabam percebendo que aquele problema de
estômago, aquela dor, aquela enxaqueca, aquela palpitação, aquela coluna travada – tudo isso
é somatização de angustia, de stress, de coisas acumuladas. O povo está assim!
Pessoas buscando uma saída em tantas coisas, se abrindo para todo tipo de coisas, todo tipo
de ajuda que se ofereça a fim de aliviar suas cargas, vivemos num mundo de angústia, de
questionamentos, de crises quase que diárias, todo dia um problema, na verdade vemos as
pessoas topando qualquer coisa que os ajude, tudo isso faz com que o povo desta terra esteja
aberto, os campos estão brancos, é a hora da colheita!!!!!

No entanto na mente dos discípulos e de muitos de nós está o seguinte entendimento:
- Não é hora de falar de Jesus, agora eu estou no trabalho!
- Agora eu estou de férias, preciso de um tempo, preciso descansar, é muita coisa, é muita
cobrança e assim vai, nunca é a hora de falar de Jesus.
Mais para aquela mulher, era diferente, disse, “um homem”, eu nem sei o nome dele,
venham ver – MEU DEUS! QUE TESTEMUNHO.
Foi algo tão impactante, as pessoas viram tanta verdade nas palavras dela. As pessoas viram
e ouviram ela falando e certamente pensaram:
- algo aconteceu na vida desta mulher para ela estar falando assim, ela está diferente, vamos
lá, vamos ver o que aconteceu!
E depois que eles conhecem Jesus, eles dizem, nós viemos curiosos pelo que você falou,
mais agora nós sabemos que ele “Jesus” é o Salvador do mundo.
 PARA COMPARTILHAR:
 As pessoas têm visto o testemunho de Jesus na sua vida? Por onde você passa, você
percebe que tem tocado as pessoas com sua vida?
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Continua.
Nos vers. 31 ao 34 está escrito algo poderoso.
Jo 4:31 Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa". Jo
4:32 Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem". Jo 4:34 Disse
Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
Nós só somos satisfeitos, preenchidos, nos sentimos verdadeiramente realizados quando
estamos de fato fazendo a vontade do Senhor. Não há outro caminho.

Outro fato importante é. Onde é o poço?
Uma pergunta que nos vem à mente é:
- se nós vamos sair por aí, buscando as pessoas, para onde vamos leva-las, aonde Jesus está
assentado? Onde é o poço? Onde nós vamos levar?
Deus nos deu as células, um lugar onde nos reunimos para juntos buscarmos ao Senhor,
compartilharmos a palavra e adorarmos ao Senhor, temos um local onde nos reunimos todos
os domingos para congregar. No entanto, devemos, não só praticar o evangelismo pessoal,
dia a dia, por onde passamos, junto as pessoas com as quais convivemos todos os dias, mais
também precisamos convidar as pessoas para vir a célula e ao culto. Isso tem que ser uma
pratica para nós.
- venha, venha ver Jesus, e as pessoas perguntam, mais aonde você vai nos levar? Venha ver
aonde nós nos reunimos, e quando nós nos reunimos começamos a buscá-lo, começamos a
honrá-lo, começamos a adora-lo, a invoca-lo, e quando nós nos reunimos no nome d’Ele, ele
está ali, e ele cura, e ele salva, e ele toca, e ele liberta.

Então o Senhor, ele nos dá a possibilidade de termos a mesma experiência daquela mulher,
de podermos dizer, venham, venham, aonde, venham no poço, ele está lá, cada célula é como
como um poço de água viva, onde as pessoas podem vir, e nós estamos tirando dos poços do
Senhor água e dando para as pessoas, dizendo, bebe, bebe, é Jesus, é vida, é refrigério, é
amor, é verdade...Ele disse, Mateus 28:19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
pregue o evangelho.....20 E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do
século.
Ou seja, eu estou com você, tão presente como aquele dia na beira do poço, e todos que
vierem a mim, me encontraram.
 PARA COMPARTILHAR:
 Você tem sido um ceifeiro do Reino? Se sim, comente uma experiência. Se não, diga o
que é que tem te impedido de ser.
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 Qual a importância da célula e dos cultos na igreja para você? Você concorda que as
pessoas precisam conhecer essa benção?


Você tem convidado pessoas para a sua célula e para os cultos?

CONCLUSÃO
Como Deus precisa abrir os nossos olhos para entendermos o tempo em que estamos
vivendo, entender o que Deus quer fazer, discernir o anseio do seu coração, mais eu só
tenho 1 ano de convertido! Aquela mulher talvez tinha vinte, trinta minutos de
convertida e ganhou uma cidade.
Quantos de nós temos 5 anos, 10 anos de conversão e não conseguimos falar de Jesus
para as pessoas com as quais nos relacionamos todos os dias. Está na hora de
ganharmos a nossa cidade, está na hora de sairmos pelas ruas, falar para o frentista,
para padeiro, par o açogueiro, a manicure, os amigos na escola, venha ver Jesus, e nós
temos o endereço de vários poços (onde jovens, adultos e crianças vão poder ter um
encontro com o Senhor Jesus).
Algo poderoso é que o Senhor nos garante que seremos muitíssimo abençoados se assim
vivermos, sendo instrumentos da palavra, sendo boca de Deus por todos os lugares. Jesus
disse em João 4:36 “Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida
eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. ”
Aqui Jesus está dizendo uma grande verdade para nos motivar, ele está dizendo que existe
uma recompensa para aqueles que falam de Jesus para os outros. Ele diz aqui que aquele que
vai para a colheita “já recebe o seu salário, e ele diz mais, e ainda colherá frutos na vida
eterna, aleluias!!!
A bíblia não diz o que é essa recompensa, mais com certeza é algo extraordinário.
Devemos desejar isso de todo o coração. Salário fala de recompensa, é como o Senhor
dizendo:
- eu vou abençoar aqueles que entendem e se dispõem a anunciar o meu nome.
Muitos podem estar vivendo uma vida espiritual menor, aquém do que poderiam estar
vivendo, e talvez a causa esteja aqui, NÃO HÁ DISPOSIÇÃO DE SERVIR, DE IR PARA A
COLHEITA!
Não há nada mais lindo, que possa transformar seu caráter, sua personalidade, mudar a sua
história, do que servir, do que cumprir o ide. SERVIR A DEUS É VIDA!
E JESUS DIZ, EU TE RECOMPENSAREI NA ETERNIDA E NESSA VIDA TAMBÉM!
VOCÊ SERÁ MUITO ABENÇOADO POR SERVIR, POR SE ENTREGAR NA OBRA
DO REINO DE DEUS!
MEUS IRMÃOS, ESSA IGREJA É UMA IGREJA EM CÉLULAS, ISSO SIGNIFICA QUE
GRANDE PARTE DO NOSSO TEMPO ESTÁ ENVOLVIDO NA SUA PREPARAÇÃO
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PARA TE FAZER UM LÍDER DE UMA CÉLULA, UM CEIFEIRO DO REINO DE
DEUS.
E o que é um líder? É alguém que lidera uma equipe de colheita....
Eu e você devemos ser gratos, gratos a Deus por tanta oportunidade que temos!
De restaurar vidas, de restaurar famílias, de investir nas crianças, nos jovens, de leva-los a
Jesus!!!!!!
AGRADEÇA POR ESSE PRIVILÉGIO!
MEUS IRMÃOS A IGREJA É A ESPERANÇA DO MUNDO!
Uma célula não deve ficar mais de um ano sem crescer, sem multiplicar, e porquê?
Porque se ela não está influenciando, algo está errado, liderar é exercer influência, e se passa
um ano e a minha célula está do mesmo jeito, eu não estou influenciando! É por isso que
temos que multiplicar.
Eu quero desafiar você a começar a chamar a pessoas para a sua célula, a chamar as
pessoas para os cultos, a falar de Jesus por onde você passar.
Obs: Líder, ore com sua célula, desafie todos a fazer uma avaliação de suas vidas, de como
tem vivido a vida cristã e se necessário se dispor a uma mudança. Que ao terminar esse ano e
começar um novo ano que possamos estar com nossas orações queimando pelo Senhor e Sua
obra.
ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 16/10 A 18/11
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