IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 24 – SEGUIR E MORRER

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Use sua criatividade e o melhor quebra-gelo para esse estudo.
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): João 21.19
Seguir alguém pode ser extremamente prazeroso e benéfico, especialmente quando você quer chegar a algum
lugar e não tem a mínima ideia de qual rumo tomar. Entretanto, seguir também pode significar a impossibilidade
de agir pela vontade própria. O primeiro chamado de Jesus é venha e veja e o segundo é venha e morra, sim,
concordamos com esta maneira de sintetizar o discipulado de Jesus. Na presença de alguns discípulos, Jesus
conversava com Pedro junto ao mar de Tiberíades, sobre a morte deste enérgico seguidor. Não era um assunto
agradável. Jesus acabara de morrer e os discípulos ainda buscavam entender a ressurreição do Mestre, seria mesmo
necessário falar de morte naquele momento? Para seguir o mestre até o fim de nossas vidas precisamos:
1. Amar a Jesus a ponto de OBEDECÊ-LO em qualquer CIRCUNSTÂNCIA (João 21.7). Como queremos terminar
nossa vida determina como vamos caminhar. Jesus sabia qual era o seu destino e porque veio à Terra. Seu
propósito, definido pelo Pai, era morte de cruz a fim de salvar a humanidade. E porque Jesus entendia seu designo,
Ele viveu sem pecar, renunciou seus desejos e aceitou a vontade de Deus sobre sua vida. Jesus seguiu o coração do
Pai. Pedro seguiu o coração de Jesus. Às margens daquele lago, Jesus disse a Pedro como ele morreria e sua morte
o levaria ao cumprimento do chamado, chamado este que iniciou há alguns anos atrás, exatamente no mesmo
lugar em que se encontravam agora, quando Jesus convidou Pedro para ser um pescador de homens (Mt 4.18-19).
2. Estar PRONTO para os confrontos que CURAM (João 21.17). Naquele momento, creio que a fé de Pedro foi
renovada, seu chamado reacendido e seu ministério iniciado. Tornou-se apóstolo, pregou o Evangelho e recebeu a
revelação de que a mensagem de salvação é para todos, judeus e gentios. Pedro atendeu o chamado de Cristo e
hoje sua decisão reflete em nossas vidas. A morte de Pedro glorificou a Deus. Seu caminhar, suas renúncias diárias,
seu viver de acordo com as Palavras de Jesus mostraram ao mundo por quem ele viveu e morreu! Hoje, Jesus nos
chama a viver uma morte que glorifique o Pai.
3. Ter como FOCO, acima de tudo, o GLORIFICAR a Deus (João 21.19). Seguir e morrer, neste caso, são
sinônimos. Não há como seguir a Jesus, sem morrer para a nossa própria direção. Não há como morrer glorificando
o Seu nome, sem viver seguindo a Sua vida, e não dá para viver nossa vida e glorificar a vida Dele.
CONCLUSÃO: Nosso chamado é para seguir e morrer, a fim de glorificarmos o nome de Deus. Não existe nenhum
outro motivo tão relevante para vivermos. Pedro entendeu isso. Que a sua decisão hoje seja seguir quem lhe dá
direção, morrer por quem morreu por você e viver para exaltar quem lhe fez reviver. O que em sua vida precisa
morrer para que você cumpra o chamado do Pai?
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa conhecer 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) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Todas as
células deverão participar do quarto TCL deste ano, no dia 26/08, às 09h50min. 3) Não esqueçam de trazer as
cestas básicas para o TCL.
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