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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA CÉLULA 

 

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): Mateus 27.27-31 

 

O texto lido como base, relata o sofrimento e humilhação de Jesus por amor a nós. Este ato de amor nos 

trouxe cura, libertação e paz (Isaías 53.4-5), nos tornando filhos de Deus (João 1.12). Tudo o que Jesus fez por 

nós não foi por obrigação ou porque nos devia alguma coisa, mas por que nos amou. O problema é que 

muitas vezes nos esquecemos do que Jesus fez por nós na Cruz. Alguns cristãos até exigem milagres como se 

fosse obrigação de Deus fazer alguma coisa a mais por nós do que já foi feito na Cruz. Mas, por que Jesus 

pagou um alto preço por nós? 

 

1. Porque estávamos PERDIDOS (1ª João 1.8 | Romanos 3.23). Precisamos reconhecer que somos 

pecadores e que estávamos distantes de Deus. Em Isaías 59.3 diz que os nossos pecados nos separa de Deus, 

estávamos presos em nossos pecados e precisávamos ser resgatados, salvos. Cristo crucificado na cruz foi o 

preço mais alto e o único valor aceitado por Deus para este resgate. Em sua opinião, qual a dificuldade do 

homem entender que sem Jesus ele não é nada?  

 

2. Para recebermos os BENEFÍCIOS do resgate (Romanos 8.15-16 | Atos 16.31). Foi pago um alto preço 

para que pudéssemos fazer parte da família de Deus (Efésios 2.19), e isso nos trouxe inúmeros benefícios, 

como cura, libertação, paz, restauração, vida eterna, e muitas outras bênçãos. Somos co-herdeiros com Cristo, 

recebemos uma herança que antes não tínhamos, éramos escravos sem herança e sem direitos, hoje somos 

livres e herdeiros. 

 

3. Para cumprirmos nossos DEVERES com Deus (1ª João 3.10-12 | Josué 1.8). Da mesma maneira que 

recebemos muitos benefícios através do sacrifício de Cristo, também recebemos deveres. Por exemplo; 

apartar-se do mundo, praticar a justiça, amar o irmão, buscar a perfeição do Pai (Mateus 5.48), amar os 

inimigos, bendizer os que maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e 

perseguem (Mateus 5.44), e glorificar a Deus por meio de todos esses deveres espirituais (Mateus 5.16) é 

apenas alguns dos nossos deveres como filhos de Deus. Em sua opinião, o cristão tem buscado cumprir seus 

deveres para com Deus, do mesmo tanto que busca suas Bênçãos? 

 

CONCLUSÃO: Deus não nos deve nada, nós é que devemos tudo a Ele. Deus não precisa fazer mais nada a 

nosso favor, tudo o que tinha que ser feito Ele já fez na cruz. A partir de agora, a ação é nossa. Deus não age 

mais, Ele apenas reage às nossas ações. Precisamos ser gratos em tudo a Deus. O salmista diz que se 

deitamos e nos levantamos é porque o Senhor nos sustentou (Salmos 3.5). 

 

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. Em dezembro não haverá TADEL, mas fique atento porque teremos a 

nossa Festa das Células. Todos Juntos no Mesmo Lugar!!! 


