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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas aos participantes da célula: 1) Você já 

ouviu falar a respeito das seguintes expressões: “Todos os caminhos levam a Roma” e “Todos os caminhos levam a 

Deus”? 2) O que você pensa a respeito dessas expressões?  

 

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 – João 14.4-6 

 

O relativismo é uma das marcas dos tempos atuais. Seu principal slogan é: “tudo é relativo”. Seu principal dito 

popular: “futebol, política e religião não se discuti; cada um tem a sua opinião”. O relativismo nega que a verdade 

exista de forma absoluta. Defende que cada indivíduo pode ter a sua própria verdade. O que é certo para um, não 

necessariamente será certo para outro. O que é errado para um, não necessariamente será errado para outro. Não 

há um marco-referencial a partir do qual se determina o que é certo e o que é errado. A vontade do indivíduo é o 

seu marco-referencial próprio. Suas preferências e desejos são sua bússola. A partir de si mesmo ele determina o 

que é verdadeiro. Entretanto, a Bíblia afirma com veemência, ao longo de suas páginas, que existem verdades 

absolutas, as quais são irrevogáveis. Essas verdades têm sua origem em Deus, o criador de tudo o que existe. E que 

verdades são estas, de acordo com o texto base para este estudo? 

 

Jesus estava vivenciando seus últimos momentos com seus discípulos, dizendo que estava de partida, falando da 

casa do Pai, quando Tomé lhe faz uma pergunta a respeito do caminho para onde ele iria. O que podemos destacar 

da resposta de Jesus? 

 

1. Jesus quebrou todo RELATIVISMO ESPIRITUAL. Ao responder a pergunta de Tomé, Jesus fez uma das 

declarações mais contundentes da história. Algo que ninguém jamais falara. Uma declaração que não dá o mínimo 

espaço para posições relativistas e que não permite nenhum tipo de pluralismo do tipo todos os caminhos levam a 

Deus. Os substantivos “caminho”, “verdade” e “vida”, no texto original grego, estão todos precedidos pelo artigo 

definido. Ou seja: Jesus não é um dos caminhos, mas sim o caminho. Além disso, na expressão “ninguém vem ao 

Pai senão através de mim”, a conjunção grega traduzida por “senão” também aponta para a exclusividade de Jesus 

como “único caminho” que nos conduz a Deus. PERGUNTA: o que você identifica como algo relativo em sua vida 

espiritual? 

 

2. Jesus declarou ser o ÚNICO CAMINHO que conduz a Deus. Em uma realidade tão plural no que se refere às 

religiões, em um mundo onde somos levados a ser politicamente corretos, essa declaração pode aparentar 

presunção e intolerância. Mas Jesus, de nenhuma maneira, está falando de religiões e igrejas. Ele está declarando 

ser o único meio, a única maneira de se chegar a Deus. Lembre-se do que Paulo escreveu a Timóteo: “Pois há um só 

Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus” (1ª Timóteo 2.5). Jesus é o filho de Deus, 

enviado pelo Pai para reconciliar o mundo com ele. Sendo assim, aquele que está em Cristo, aquele que nele crê, 

está reconciliado com Deus, em paz com Ele (Romanos 5.1), e pode desfrutar a vida eterna. João 3.36 diz: “Por isso, 

quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele 

permanece a ira de Deus”. PERGUNTA: você tem convicção de que Jesus é o único caminho que leva a Deus? 

 

3. Jesus declarou ser a ÚNICA VERDADE. O apóstolo João ao falar da encarnação de Jesus declara que Ele é a 

palavra (verbo) de Deus (João 1.1-3) e que ao se encarnar, Ele estava cheio de graça e verdade (João 1.14). E não 

apenas isso, mas também se manifestou como a própria verdade (João 1.17). Jesus declara ser a verdade. Em 

outras palavras, ele diz ser o marco-referencial a partir do qual a vida dos homens deve se orientar. Essa afirmação 

é um convite, um desafio, para que os homens, crentes nele ou não, deixem de orientar suas vidas tendo a si 

mesmos como referência; parem de declarar e defender as suas verdades. É uma chamada à submissão a ele. Que 

deixemos de lado as nossas opiniões e preferências e abracemos a sua vontade. Que dirijamos nossas vidas de 

acordo com a sua verdade. 
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Não há como falar em verdade sem falar também em mentira. Por isso é necessário lembrar que o Diabo é o pai da 

mentira (João 8.44). A mentira é tudo aquilo que se contrapõe à verdade. Devemos estar atentos para não 

estarmos fundamentando as nossas ações e a nossa própria vida segundo princípios que são diabólicos. 

PERGUNTA: você concorda que Jesus é a verdade? Se a sua resposta é sim, quais as implicações para a sua vida? 

 

4. Jesus declarou ser a PRÓPRIA VIDA. Jesus foi além na resposta dada a Tomé. Ele quis mostrar para seu 

discípulo que além de ser o caminho, ele é a própria vida. A bíblia declara que Jesus é o próprio autor da vida (Atos 

2.15). Novamente, ao falar da encarnação de Jesus, o apóstolo João declara que nele estava a vida (João 1.4). Ao 

encerrar o seu livro, João declara que o que ele escreveu foi para que nós crêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho 

de Deus e, crendo, tenhamos vida em seu nome (João 20.31). Precisamos entender que o propósito do Senhor é 

ministrar sua vida em nossas vidas. Devemos olhar para a vida de Deus em nós sob dois aspectos: 1) Jesus deseja 

que tenhamos vida abundante e frutífera; que possamos expressar a vida dele através de nós. Por isso, o apóstolo 

Paulo pode dizer: “não vivo eu, mas Cristo vive em mim” (Gálatas 2:20); 2) Além disso, o Senhor garante que se 

crermos nele temos a vida eterna (João 5.24) PERGUNTA: você tem vivido uma vida abundante? Você tem convicção 

de ter a vida eterna? Você pode declarar que Jesus vive através de você? O que isso significa? 

 

A afirmativa de Jesus de se declarar como o caminho, a verdade e a vida, traz implicações para todos nós, que 

podem ser resumidas nos seguintes desafios: 

 De não viver um evangelho relativista, medroso e infrutífero; 

 De entender que não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, 

dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos (Atos 4:12); 

 De reconhecer que Jesus é a bússola que deve dirigir nossas vidas. Ele é o nosso padrão e modelo e sua 

palavra o nosso manual. Todas as nossas decisões e escolhas devem estar baseadas na verdade de Jesus; 

 De experimentar a própria vida de Deus em nós, deixando que Cristo viva através de nós e recebendo a vida 

eterna de Deus. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus, que é o caminho, a verdade e a 

vida. 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. 

 

 

RECADOS PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Incentivar sua célula a participar efetivamente das celebrações da 

nossa igreja. 2) Prepare, desde já, sua célula para multiplicação. 3) Não esqueça do nosso TLC – Treinamento de 

Líderes de Células na última terça-feira do mês de abril de 2016. 

 


