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Comunidade da Fé
Igreja em Células

2017
A Benção de Congregar

TEMA: CHAMADOS COM UM PROPÓSITO
Textos: I Pedro 2:9,10 e II Pedro 3:18
1ª SEMANA
INTRODUÇÃO
Nossa vida espiritual é uma carreira (Hebreus 12:1) constante, sempre avançando, buscando
alcançar o alvo e receber o “prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus”, o nosso bem
maior, a nossa coroa, o nosso Mestre e Senhor.
A palavra diz em
- Colossenses 1:13 (ler o texto) que o Senhor nosso Deus nos arrancou do império das trevas e
nos transportou para o reino do filho do seu amor. E, juntamente com a salvação, o Senhor nos
deu todas as coisas.
- Em Efésios 1:3 diz que fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus.
- Em Efésios 2:6 diz que o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em
Cristo Jesus
- e em II Coríntios 5:20 o Senhor nos fez embaixadores do reino celestial.
Conhecer essas verdades nos faz caminhar com passos firmes, com segurança e com alegria no
coração, certos da vitória sobre qualquer situação.
Precisamos compreender, porém, que existe um propósito em tudo isto. Deus não nos resgatou
por acaso. Ele já planejou tudo o que diz respeito a nossa caminhada cristã. Ele já vê a nossa
vida lá adiante e seus planos sendo realizados através dos ministérios que ele presenteou.
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No nosso texto base (I Pedro 2:9 e 10), o Senhor diz que somos geração eleita, ou seja, povo
escolhido por Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou de propriedade exclusiva
de Deus, propriedade particular de Deus. Mas isso tem um propósito definido.
No final do versículo 9 diz: “Tudo o que a nós é dado gratuitamente pelo Senhor é para
anunciar as virtudes, os feitos daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz”.
Deus nos elegeu para anunciar o seu reino, para pregar boas novas de salvação, para ser a sua
igreja, trazendo em nós um novo sentido de vida em meio a um mundo caído e sem esperança.
Esse texto ressalta que
1) “Vós sois geração eleita”. Quando alguém é eleito ou escolhido, é concedida autoridade
a esta pessoa. Por exemplo: o presidente de um país, o governador de um estado, o
prefeito de uma cidade, etc. O povo que o elegeu concedeu autoridade a esta pessoa.
Foi com este propósito que Deus colocou estas palavras (geração eleita ou raça eleita) no início
deste versículo. Em Efésios 1:4 diz que o Senhor nos elegeu em Cristo antes da fundação do
mundo. O propósito principal de Deus em salvar o perdido é trazer de volta para o homem a
autoridade que foi entregue ao diabo lá no Éden. A autoridade de reinar e dominar pertence
à igreja, e não ao inimigo. O Senhor Jesus diz em Lucas 10:19: “Eis que vos dou autoridade
sobre o inferno” e em Mateus 28:20 Jesus diz que “Toda autoridade me é dada no céu e na
terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações”.
O Senhor nos salvou e nos revestiu de autoridade para que possamos fazer uso desta autoridade
e resgatar o perdido.
2) “Vós sois sacerdócio real”. Qual era a função do sacerdote no antigo testamento? Era
interceder pelo povo, oferecer sacrifício pelo povo no altar, apresentar as petições do
povo diante de Deus. Só o sacerdote poderia fazer isto e mais ninguém.
Hoje, em Cristo Jesus, nós fomos constituídos sacerdotes. O Senhor nos chamou para interceder
pelo perdido. Temos a condição de chegarmos diante de Deus e dizer: “Senhor, eu clamo pela
salvação de meu vizinho, de meu patrão, de meu esposo ou esposa, dos filhos! Eu declaro a
salvação de nossa nação, de nossos governantes. Tem misericórdia, Senhor, perdoa nossos
pecados, arranca nossas iniqüidades!” Esta é a função de um sacerdote.
PARA COMPARTILHAR
- Você tem se preocupado em convidar pessoas e ir buscar para a célula? Se não tem feito,
pretende começar?
- Quanto tempo você tem separado por dia para orar pelo seu parente que você quer que
seja salvo?
- O que você entende por ser geração eleita e sacerdócio real?
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2ª SEMANA
Na semana anterior vimos que somos GERAÇÃO ELEITA E SACERDÓCIO REAL.
Continuamos a refletir sobre o texto de I Pedro 2:9 e 10:
3) “Somos nação santa”. A santidade nos leva para junto do Senhor. Em Hebreus 12:14
diz que “sem santidade ninguém verá o Senhor. Para anunciar as virtudes de Deus com
autoridade e para arrancar as vidas do inferno, precisamos andar em santidade em todo o
tempo.
A palavra “santo” quer dizer “separado ou tirado do meio”. Não podemos permitir que nada
venha sobre nós para nos sujar impedindo assim que testemunhemos do poder de Deus para que
as vidas sejam tocadas e salvas. A santificação é um processo contínuo. Isto quer dizer que
temos de buscar a santificação todos os dias. Lembre-se que foi o Senhor que nos escolheu e
nos chamou para sermos santos e despertar nas pessoas o querer ser igual.
4) “Somos também povo adquirido, ou propriedade exclusiva de Deus”. O preço do resgate
foi o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, como está escrito em I Pedro 1:18 e 19. Nós
fomos resgatados com o sangue precioso de um cordeiro sem mácula.
Aquele que compra tem o direito de usufruir daquilo que comprou. Logo, nós não somos mais
de nós mesmos, mas somos do Senhor. A minha vontade e a sua deve ser fazer a vontade do
Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Só dele. E o Senhor não divide esta
propriedade com ninguém.
Importante: Deus não nos vê como um objeto. Ele nos comprou e nos deu a adoção de filhos, e
se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo (Romanos 8:17).
E como filhos, temos muito mais autoridade para anunciar as virtudes de nosso Pai. Podemos
falar com ousadia porque conhecemos o Pai.
Há uma necessidade de evangelizarmos. Em Marcos 16:15 diz “Ide e pregai”. Esta é uma
ordem do Senhor, não uma opção. Na célula temos mais facilidade de evangelizar. Convide as
pessoas, vá buscá-las, ore por elas, ame-as, invista tempo em suas vidas, permita que elas vejam
o amor de Deus através de sua vida.
PARA COMPARTILHAR
- Comente sobre a afirmação “a palavra santo quer dizer separado, ou tirado do meio”.
- Quais ferramentas podemos utilizar como evangelismo na célula?
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3ª SEMANA
O segundo texto do esboço é II Pedro 3:18 diz que “Precisamos crescer na graça e no
conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo”.
A graça é que abre as portas para a salvação pela fé (Efésios 2:8 e 9). Quanto mais eu conheço
a graça de Deus, mais eu valorizo a salvação, mais eu valorizo a vida que o Senhor me deu.
Tudo é pela graça, e é para todos que quiserem. Está ao alcance de todos os que crerem.
Precisamos crescer também no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Em Daniel 11:32b diz: “
O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas”. Quanto mais eu conheço a
Deus, mais eu me torno forte, mais eu sou fortalecido, e como resultado, realizamos proezas,
coisas estupendas, tais como: operar sinais e maravilhas, curar, autoridade em expulsar
demônios, etc.
Nós veremos essas coisas acontecerem em nosso meio, quando conhecermos cada vez mais a
Deus. As pessoas irão se admirar com a glória de Deus em nós. E isso será como testemunho
para os perdidos.
Agora, para crescer no conhecimento, eu preciso ter, a cada dia, mais relacionamento com o
Senhor. Só podemos ter este relacionamento se andarmos juntos dia-a-dia.
Relembrando: somos chamados com um propósito, segundo I Pedro 2:9 e 10, que é
PROCLAMARMOS AS VIRTUDES de Jesus para os perdidos. Nós temos o chamado e a
capacitação vem de Deus. Juntos vamos ganhar mais e mais vidas para Cristo.
PARA COMPARTILHAR:
- Comente a afirmação “precisamos crescer na graça e no conhecimento”
- Somos chamados com um propósito, você pode definir qual é?
Deus abençoe.
ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 21/12/17 ATÉ 13/01/18

