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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Como uma pessoa pode chegar perto de Deus? Isto é mesmo 

possível? Como pode uma pessoa errada e pecadora se aproximar de um Deus Eterno e Santo como o nosso Deus? 

 

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 (30 minutos): Texto Bíblico – Lucas 15.11-24 

 

Através dessa parábola, Jesus queria mostrar o que acontece quando alguém escolhe viver afastado de Deus e o que 

acontece quando alguém se aproxima de Deus, ou retorna para perto Dele. Jesus está mostrando os passos que 

qualquer um precisa dar para se reconectar com Deus. Esse filho mais novo teve que dar quatro passos para se 

aproximar de Deus: 

 

1. Ele teve que chegar ao seu LIMITE – No começo, tudo parecia muito bom. Longe do pai, com sua herança nas mãos e 

com a tão sonhada liberdade, a vida parecia maravilhosa. Fez tudo o que queria, experimentou de tudo. Até que as 

coisas começaram a dar errado. Mais cedo ou mais tarde tudo sempre dá errado quando estamos longe de Deus. Nada 

muda até que cheguemos a este limite, até fiquemos desesperados (Jeremias 29.13). 

 

2. Ele teve que assumir a sua RESPONSABILIDADE – Ele teve que ser honesto, assumir a própria culpa e admitir o seu 

pecado. Veja Lucas 15.17-18. Quando caiu em si, ele assumiu o seu pecado. Admitiu que viver sem o Deus Criador não 

tinha sentido, era loucura e não funcionaria jamais. Para chegar perto de Deus, o caminho de aproximação é o 

arrependimento sincero e a confissão do nosso pecado (ler também Isaías 59.2; Salmo 51.1-4, Isaías 1.18). 

 

3. Ele teve que se LEVANTAR e se APRESENTAR perante o seu pai – Ele se apresentou diante de seu pai. Com certeza o 

pai queria ter ido atrás de seu filho, mas ainda que fosse difícil, sua sabedoria o ensinava que o filho mesmo precisaria dar 

aquele passo. E ele estava certo; seu filho voltou por si mesmo. Transformação acontece quando me apresento para 

Deus, necessitado e arrependido de coração, e peço a Deus para fazer na minha vida o que Ele deseja fazer, e assim 

fazer de mim o homem que eu deveria ser (ler também Isaías 57.15). 

 

4. Ele CELEBROU, com gratidão e louvor, a sua VOLTA pra casa – Quando volta pra casa, o filho não é acusado, nem 

castigado, mas totalmente aceito. Ele é abraçado, beijado, e é recebido com festa pelo pai. Esta é uma palavra de Deus 

para nós. Deus corre para nos encontrar, põe seus braços em nosso ombro e nos beija. E como o pai da parábola, Deus 

também ordena; “Deem o melhor ao meu filho”. Quando voltamos para Deus, não há condenação, mas sim uma grande 

celebração. Deus tem o melhor para nós, como jamais imaginamos. Nós fomos feitos para o melhor (ler Salmo 68.4). 

 

Quanto mais perto de Deus uma pessoa estiver, mais sua vida será transformada. Qualquer pessoa que se aproximar da 

presença de Deus será transformado. Ao escolhermos viver com Deus e perto Dele, nos oferecendo a ele para que nos 

faça como um dos seus servos, o melhor de Deus é liberado para nós. Por isso Paulo afirma: “para que sejam capazes de 

experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não é um discípulo de 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. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Nossa primeira reunião será no dia 25 de fevereiro de 2015 às 20 horas. 

Preciso de todos vocês nesta reunião. 2) Não haverá reunião das células no dia 17 de fevereiro por causa do período de 

carnaval. 3) Preparem suas células para serem multiplicadas. 


