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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): No final do estudo, há duas opções de Quebra-Gelo. 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Texto Bíblico – Marcos 8.22-25 

 

(Após o quebra-gelo) Esse parece ser o problema do nosso mundo intoxicado de egoísmo crônico: Não vemos as 

pessoas com clareza e tratamos os seres humanos com se tivessem a mesma importância que uma árvore. Mas 

Jesus veio para mudar o nosso coração e a nossa visão. Quando Ele nos alcança e nos toca, somos transformados. 

Recebemos um novo coração e uma nova maneira de enxergar a vida e as pessoas. O que antes era impossível, 

como ver, amar, perdoar, ser puro, ser diferente da maioria, agora nós podemos fazer. A salvação em Jesus Cristo é 

a solução e a única esperança para a nossa vida e, através do nosso testemunho e de uma multiplicação 

contagiante, para toda a humanidade. 

 

1. Enxergando com os OLHOS DE DEUS. A tendência do homem moderno é ver as pessoas como ganhadoras ou 

perdedoras, vitoriosos ou incapazes, bonitos ou feios, úteis ou inúteis, lúcidos ou desequilibrados. Mas Deus não é 

assim. Para ele os perdedores são tão importantes quanto os vencedores. Deus ama os detentos tanto quanto os 

empresários, os universitários ou os mendigos. Todos os seres humanos são amados por Deus e todos são 

convidados a receber a salvação mediante a cruz de Jesus Cristo. Quando compreendemos estas verdades e 

começamos a enxergar as pessoas com os olhos de Deus, começamos a tratar a todos com genuíno e natural amor. 

O que Deus espera é que amemos o próximo como amamos a nós mesmos (Mateus 22.39) e que façamos com o 

próximo, qualquer um, o que queremos que os outros nos façam (Mateus 7.12). 

 

2. Sentindo com o CORAÇÃO DE DEUS. Só Deus sabe o que cada pessoa sente, sofre e luta porque ele pode ver 

o intimo de cada um. Jesus sabe o que nós sentimos porque ele se colocou em nosso lugar. E nós também jamais 

conseguiremos sentir o que as pessoas sentem se não fizermos um tremendo esforço para nos colocar na pele 

delas. Como nós nos sentiríamos se estivéssemos desempregados, com as prestações para pagar, aluguéis 

vencidos e sem condições de sustentar os filhos? Como sentiríamos se tivéssemos uma grave deficiência física, 

incapazes de levantar-nos ou vestir-nos sozinhos? Como me sentiria se estivesse divorciado, ou viúvo, ou se tivesse 

perdido um filho? A verdade é que nenhum de nós jamais enganaria, trataria mal, mentiria, trairia ou trapacearia se 

nos colocássemos do outro lado da história. Quem ama age com pureza de atitudes e de sentimentos, trata a 

todos com honestidade e sempre fala a verdade. 

 

3. Tratando os outros como CRISTO NOS TRATA. Quando oramos, o Senhor ouve atentamente cada palavra. Por 

que, então, não tratamos a esposa, os filhos, amigos e colegas da mesma forma? Quando nós erramos, Jesus nos 

perdoa, nos levanta e continua a tratar-nos com respeito e amor. Por que não agir da mesma forma? Os resultados 

seriam inacreditáveis. Haveria justiça e verdade em todas as nossas relações, os ambientes em que convivemos se 

encheriam de alegria e nossas igreja se encheriam de pessoas espantadas e atraídas por esta nova maneira de viver 

chamada amor ao próximo, que é sinônimo de cristianismo verdadeiro. 

 

4. Vivendo um AMOR RADICAL. Jesus nos desafiou (Mateus 5.16). Isso significa que somos diferentes do 

mundo. O mundo está em trevas e pratica as obras das trevas. Nós somos da luz e praticamos as obras de Deus. 

Vivemos segundo o padrão do Reino de Deus. E o padrão do Reino é radical. Jesus ensinou algo preciso em 

Mateus 5:39-41. O que ele está dizendo aos seus discípulos, numa época tão ou mais complicada que a nossa em 

termos de opressão, é que o revide só serve para perpetuar e aumentar a maldade e a violência. Deus sabe que é 

necessário o amor radical para se romper o ciclo da hostilidade e do egoísmos nas relações humanas e financeiras. 

Alguém tem que quebrar esta corrente do mal e Deus quer que este alguém sejamos nós, os que fomos alcançados 

por sua graça. Nada deixa uma marca mais profunda do que um ato ou um testemunho de amor radical. 
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CONCLUSÃO: Infelizmente, não é isso o que percebemos no meio evangélico. Somos chamados a sermos 

totalmente puros, 100% honestos e falarmos sempre a verdade. Isso é amor a Deus e ao próximo. E como nenhum 

de nós consegue fazer isso, só temos uma saída: corrermos para Jesus e pedir que ele nos toque uma, duas ou 

quantas vezes forem necessárias até que comecemos e enxergar, sentir e agir como ele agiria em nosso lugar. O 

nosso desafio está bem claro (Filipenses 2.14-16). Jesus afirmou que os cristãos são o sal da terra e a luz do 

mundo. Somos chamados a ser exemplo de caráter e a dar testemunho de vida abundante e íntegra, mesmo 

quando ninguém estiver olhando. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e, também crescer em amor. Não 

perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

SUGESTÕES PARA O QUEBRA-GELO: 

 

Promova uma discussão sobre as causas principais da corrupção, do aumento da criminalidade e da violência, da 

cultura da desonestidade e do prazer e ganho pessoal a qualquer custo. Algumas perguntas que poderão ajuda-lo: 

1. Como você definiria a expressão “egoísmo crônico”? 

2. Como correlacionar egoísmo com corrupção, por exemplo? 

3. Tente imaginar uma dia inteiro movido só pelo amor a Deus e ao próximo. Absolutamente tudo o que fizesse seria 

movido só por atitudes e gestos de amor. Como seria este seu dia? Dá para exemplificar? 

4. Agora tente imaginar o oposto: um dia inteiro movido só pelo egoísmo. Como seria? Tente comparar com o 

exemplo anterior. 

5. Nos dias de hoje, o que está dominando: amor ou egoísmo? 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES:  

 

1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. Em caso de dúvida, entre em contato com o seu 

coordenador de área. 

 

2) Nosso TLC (Treinamento de Líderes de Células) vai acontecer no dia 28 de março (última terça-feira do mês), às 

20 horas. Você não pode ficar de fora. Público Alvo: Líderes, Aprendizes e Anfitriões das Casas. 

 

3) Todo mês, todas as células deverão entregar uma cesta básica na reunião do TLC (Treinamento de Líderes de 

Células). Se a sua célula pode fazer a doação de mais de uma cesta, a nossa comunidade agradece. Abaixo, os itens 

que compõem a cesta básica: 

 

5kg Arroz    |    2kg Feijão 

1kg Fubá     |    1kg Macarrão 

1kg Farinha de Mandioca 

1kg Sal        |    2kg Açúcar 

1 Extrato de Tomate 

1L Leite        |    2L Óleo 

1 Achocolatado 

2 Pacotes de Biscoitos 

250g Café    |    1 Pacote de Papel Higiênico 

2 Sabonetes |    1 Pacote Sabão em Pedra ou Sabão em Pó 


