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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DOS LÍDERES 

 

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): Marcos 3.35 

 

Jesus, mediante sua presença e seu poder dentro de nós, nos transforma para que possamos amar 

verdadeiramente, como ele ama, e buscar a perfeição. Jesus veio a este mundo não apenas para ser nosso Salvador, 

mas também, para nos mostrar e exemplificar o que é viver segundo a vontade de Deus. Ele é a vida perfeita que 

decidiu habitar em nós por ação do Espírito Santo, depois de justificados por Jesus, precisamos viver de forma que 

nossos frutos não sejam mais os mesmos. Viver como Jesus é um convite para uma transformação diária. O texto 

Bíblico de Marcos 3.35 de uma forma muito linda nos mostra qual é o caminho para vivermos em plenitude na 

família de Deus. A justificação por Jesus nos insere na família, mas é a obediência que nos leva as melhores, 

maiores e mais profundas experiências de vida. 

 

Para viver em transformação... 

 

1. Esteja pronto para a OBEDIÊNCIA (Mateus 7.21). Aceitar Jesus como nosso Senhor é apenas o início de nossa 

transformação. Para vivermos a plenitude de vida que o Pai tem para nós, diariamente e prontamente temos que 

abrir nosso coração para a obediência. Em nossa jornada de vida cristã um dos nossos maiores testes de fé será a 

nossa obediência com base na confiança de quem Deus é. Um filho que desobedece, geralmente é um filho que 

não confia. Confiar em Jesus é necessário para estar ligado a ele, que é o fundamento de nossa justificação, mas o 

comportamento novo e transformado é necessário porque ele é fruto e evidência dessa ligação com Jesus (Lucas 

11.28). 

 

2. Decida frutificar o MELHOR (João 15.5). O fruto não faz a árvore ficar boa. A árvore é que faz o fruto ser bom. 

Nossa confiança em Jesus sempre será demonstrada pelos frutos que produziremos em nossa vida e 

relacionamentos. Quem confia e espera com paciência em Jesus sempre produzirá os melhores frutos. As estações 

do ano nos dão uma boa lição sobre plantas, árvores e frutos. O outono é tempo de hibernar e se preparar para 

dormir durante o inverno. Falta de cuidado nesta estação pode levar a morte da planta. No outono e inverno uma 

árvore trabalha em sua essência, não em sua aparência. O que podemos aprender com isso, é importante respeitar 

as estações da vida para produzirmos o melhor no tempo certo! 

 

3. Priorize o seu RELACIONAMENTO com Jesus. “Esta é a vontade de Deus: devemos crer em seu Filho, usufruir 

nossa união com ele, descansar na declaração misericordiosa de Deus, que nos considera perfeitos e aceitos, e 

produzir o fruto do amor”. Todo ser humano é fruto de seus encontros. Onde estamos hoje ou para onde iremos no 

amanhã tem uma ligação íntima com as pessoas que nos relacionamos. Para sermos transformados em pessoas 

melhores a nossa intimidade com Jesus precisa ser prioridade. Sem Jesus não chegaremos a lugar nenhum que seja 

relevante. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. 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. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1. Nosso TADEL será no dia 04/06 às 20h. Nesta terça-feira não haverá célula 

nos lares. Todos os líderes, aprendizes e hospedeiros precisam estar presentes em nosso treinamento mensal. 


