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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   

LIÇÃO 001 
Série de estudos sobre JESUS. 

Quem Ele é. Quais suas características e atributos eternos.  
Como conhecê-lO mais e viver cada dia mais parecido com Ele! 

 
 
O Fundador do cristianismo é Jesus. 
Dizer que somos cristãos sem nos aprofundarmos no conhecimento de quem é Jesus, é como 
mentir ou desejar viver enganado por nós mesmos. 
Eu e você, ao reconhecemos que somos de Deus, precisamos morrer para toda atração desta vida 
terrena e temporal e ressurgir para Cristo em uma vida em Cristo genuína. Para isto precisamos 
ter o alvo de conhecer a Jesus mais profundamente. 
A cada dia que nos aplicamos neste propósito, somos sustentados por Ele mesmo, pois este é o 
Seu maior objetivo. 
Ele veio a este mundo para se revelar ao homem. 
Ele deixou a Bíblia Sagrada e a Igreja para que os homens fossem alcançados pela verdade e 
libertos. 
 
Estudaremos um pouco sobre a vida e a obra de Jesus Cristo em Seu propósito soberano de 
resgate do homem para a plenitude de Seu Reino por toda a eternidade. 
 
Este estudo afetará sua vida pessoal e familiar imediatamente. 
Este estudo nos levará da dimensão filosófica ou intelectual para a dimensão do conhecimento 
experimental do Eterno em fé. 
Isto é salvação do nosso espírito, nossa alma, e nosso corpo. 
 
JESUS CRISTO 
Somente Ele em nós, pode levar as vidas a glorificarem a Deus e se libertarem do coração 
insensato, da cegueira e escravidão maligna. 
 

Romanos 1:19 a 21  
Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lho 
manifestou.  
Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente 
vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de 
modo que eles são inescusáveis; porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo 
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas 
especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.  
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Todos nós nos tornamos ignorantes, culpados e corruptos, pelo pecado em nossa natureza. O 
homem passou a ter uma mente corrompida pelo maligno, portanto, desesperadamente 
necessitado de Deus. 
  

Genesis 6:5   
Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a 
imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. 
 

Tornamo-nos irreconhecíveis, com uma natureza plenamente tendente para o pecado, o mal, a 
obscuridade. 
 

Efésios 4:17 e 18   
Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam 
os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, 
separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu 
coração;  

 
O homem trocou a verdade de Deus por uma mentira satânica. 
 

Romanos 1:25   
...pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura 
antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. 

 
Os homens se tornaram cegos para o Evangelho e o amor de Cristo Jesus. 
 

2 Coríntios 4:3 e 4   
Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que 
está encoberto, nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos 
incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o 
qual é a imagem de Deus.  

 
Nossos pecados e nossa natureza corrompida, nos fazem “blindados”, insensíveis, distanciados 
da verdade de Deus. Isto nos intoxica cada dia mais. O pecado se alastra na nossa vida trazendo 
conseqüências, laços, amarras, que resultam em morte gradativa em todas as áreas do viver. 
 
Precisamos de Deus desesperadamente. 
 
Alguém precisa revelar Jesus às pessoas. Nós, os discípulos de Jesus, somos estes 
“embaixadores” com a missão de proclamá-lO. 
 
Quanto mais o homem trabalha para conquistar a vida terrena, mais se envolve com o pecado e 
suas conseqüências. Mais o homem se endivida utilizando-se do lixo do inferno, das trevas, se 
comprometendo com o maligno de forma eterna. 
Somente o sangue de Jesus sobre nós pode nos livrar de tamanha condenação. 
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Por este motivo Deus enviou Jesus. 
Por este motivo Jesus morreu em uma cruz por cada um de nós. 
 
O salmista Davi já sabia desta condição e escreveu: 
 

Salmos 51:1 a 4   
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas 
tansgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.  
 
Lava-me completamente da minha iniqüidade, e purifica-me do meu pecado.  
Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de 
mim.  
Contra ti, contra ti somente, pequei, e fiz o que é mau diante dos teus olhos; de 
sorte que és justificado em falares, e inculpável em julgares. 

 
No plano eterno e perfeito de Deus, havia o tempo certo da manifestação do Cordeiro, o Santo, o 
Justo, morrendo em nosso lugar. 
 

João 3:16 a 18   
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.  
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas 
para que o mundo fosse salvo por ele.  
Quem crê nele não é julgado; mas quem não crê, já está julgado; porquanto não 
crê no nome do unigênito Filho de Deus.  

 
JESUS É A ENCARNAÇÃO DA SALVAÇÃO 
 
Para um completo e eficaz trabalho em favor do homem, Deus enviou Jesus, como homem, tendo 
pleno direito sobre a terra, a fim de viver tudo o que era necessário para o pagamento dos nossos 
pecados. 
Para que isto acontecesse em plenitude, cumprindo todos os requisitos da justiça de Deus, Jesus 
cumpria três ofícios: 
 
PROFETA, SACERDOTE e REI 
 

 
 
Jesus, filho do Deus vivo, Deus, Santo, com uma natureza 100% humana e 100% divina, veio à terra 
para um trabalho de redenção, isto é, um trabalho de resgate do ser humano. 
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Assim como o homem assumiu estes papéis no Velho Testamento, Jesus concentra em si mesmo, 
agora em perfeição, o cumprimento deste propósito pré-figurado na nação de Israel: Profeta, 
Sacerdote e Rei. 
 
Nos estudos sobre Cristo, feitos por teólogos da reforma protestante, como Calvino ou Francis 
Turretin, os três ofícios de Jesus resolvem a tripla questão do homem:  
ignorante, culpado e corrupto. 
 
O Profeta mostra Deus aos homens, traz revelação da verdade, nos livra da ignorância. 
O Sacerdote oferece sacrifício diante de Deus, redimindo o homem do seu pecado, livrando-nos 
da culpa. 
 
 
O Rei traz o seu governo soberano, nos libertando da escravidão do império das trevas que nos 
corrompe. 
 
 
 

                           
 

 
O Profeta – LUZ  

Ilumina nossa mente, nos libertando da escuridão da ignorância  
pelo Espírito da Iluminação. 

O Sacerdote – CONSOLO   
Nos leva a Deus, restaurando a comunhão com o Eterno  

pela consciência e o coração purificados. 
O Rei – SANTIFICAÇÃO 

Nos une debaixo de um só reino, o Reino da Luz,  
isentos da rebeldia e desobediência. 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 

   
LIÇÃO 002  -  JESUS CRISTO, o Profeta. 
 
Profeta é aquele que revela a verdade, mesmo que ela esteja oculta no futuro. 
Profetizar não é apenas prever ou adivinhar o futuro. 
Profetizar é proclamar uma palavra de verdade que ilumina, transforma e edifica. 
 
O Espírito de Deus sempre veio sobre homens que escolheu como profetas no Velho Testamento. 
O Espírito Santo é quem fala por intermédio dos homens, profetizando para a edificação do 
propósito de Deus. 
 
(Não vale a pena discutir se hoje há profecias ou não. Não precisamos questionar nem mesmo 
responder se podemos ou não profetizar, se está certo ou não profetizar, ou qualquer outra 
forma de questionamento infrutífero. Queremos apenas estudar que Jesus é o Profeta.) 
 
Apesar de Deus ter levantado muitos profetas no VT, em Jesus se materializou o projeto de Deus: 
Ele é o Profeta perfeito, Ele é a própria Palavra, o Verbo vivo. 
 
O profeta traz aos homens a palavra revelada de Deus. 
Isto significa claramente que Jesus nos apresenta Deus.  
Ele é a revelação de Deus! 
Ele é a luz do mundo. 
João 1:4 e 5   
 
Jesus é a “fotografia” de Deus. 
João 14:9   
 
Assim como Moisés no Velho Testamento, que era profeta e conduzia o povo pela palavra 
recebida de Deus, Jesus veio para nos conduzir nesta terra, por Sua Palavra. 
Deuteronômio 18:15   
 
Independente de qualquer uma das nossas necessidades, todos nós precisamos saber que 
devemos seguir a Jesus incondicionalmente, pois Ele foi enviado por Deus como Profeta, para nos 
guiar à vida eterna. 
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Sem ele já estamos condenados à morte eterna. 
Atos 3:19 a 23   

 
A obra profética de Jesus não cessou. A Igreja continua proclamando a Palavra viva no poder do 
Espírito Santo! 
 
Eu e você, membros do Corpo de Cristo, atuamos como proclamadores da palavra profética do 
Senhor Jesus através da nossa vida, nosso testemunho e nossa palavra de ensino, exortação, 
adoração... Não é uma ação que nasce em nós, mas é gerada pelo Espírito Santo em nós. 
Jesus é a palavra encarnada, principal figura na revelação bíblica, portanto, toda a obra de Deus 
está relacionada à Sua Palavra escrita e “soprada” pelo Espírito, com fogo. 
 
A Palavra continua fluindo pelo poder do Espírito Santo. A Igreja, o Corpo de Cristo, transmite 
esta palavra pelo testemunho dos discípulos verdadeiros. 
Atos 1:8 
Eu e você precisamos desta palavra.  
A palavra é Jesus.  
O Profeta continua podendo interferir na nossa vida com poder pela palavra. 
Se não vivermos esta verdade, pereceremos. 
Provébios 29:18   
 
 

 

   
 

Eu preciso crer em Jesus como Profeta.  
Crer significa seguir.  

Portanto eu preciso seguir esta verdade,  
e ouvir a voz de Jesus através do Livro Sagrado, a Bíblia. 

Quem apenas ouve, constrói sobre areia.  
Mas quem ouve e põe em prática, edifica solidamente. 

Ouvir a voz de Jesus é trazer Seus mandamentos  
para a prática diária em todas as questões pessoais. 

 
Quais são as questões mais desafiadoras da sua vida? 

Você já buscou hoje a palavra de vida do Profeta Jesus? 
O que pode ser mudado em nós, para que Jesus de fato seja um profeta dentro de casa, no 

trabalho, no coração, na mente...? 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 

TEMA: Jesus Cristo 
PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 

TEXTO BASE: Romanos 8.29 
 

   
LIÇÃO 003  -  JESUS CRISTO, o Sacerdote. 
 
Hebreus 5:1 a 10   
O Sacerdote é aquele que recebe as oferendas do povo e leva a Deus, intercede pelo pecador e o 
abençoa em nome do Senhor. 
Jesus é este “sumo sacerdote”. Além de realizar este ofício, Ele mesmo se fez o sacrifício. 
Ele mesmo entregou-se na cruz como oferenda. 
 
Salmos 110 
A revelação do ministério sacerdotal de Cristo Jesus 
 
O Sacerdote oferece sacrifício diante de Deus, redimindo o homem do seu pecado, livrando-nos 
da culpa. 
O Sacerdote – CONSOLO - nos leva a Deus, restaurando a comunhão com o Eterno pela 
consciência e o coração purificados. 
 
Na aplicação prática na nossa vida, precisamos viver diante de Deus, através de Jesus, o Sumo 
Sacerdote, porque Ele é digno e é Ele quem edifica nossa vida! 
 
Hebreus 3:1 a 4   
Na aplicação prática na nossa vida, precisamos viver diante de Deus, através de Jesus, o Sumo 
Sacerdote, porque SOMOS NECESSITADOS, e Ele pode todas as coisas, pois nos conhece 
perfeitamente. 
 
Hebreus 4:13 a 16  /  Hebreus 7:23 a 28   
 
LEVANDO MINHA VIDA AO SACERDOTE 
Precisamos viver com nossa vida no altar, nas mãos do Sumo Sacerdote. 
Se não nos acostumarmos com os cultos, a dedicação, as ofertas, a renúncia, o arrependimento, 
nunca teremos de fato nossa vida nas mãos de Deus. 
Em qualquer outro lugar que nossa vida estiver, será prejuízo. 
 
1 João 2:1 e 2  
 
Toda a nossa vida precisa estar continuamente diante do Senhor. 
Não somos libertos do peso do pecado sem Jesus. 
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Não temos intercessor diante de Deus, sem Jesus. 
Precisamos compreender Jesus como nosso Sacerdote, e estarmos diante Dele em todo o tempo. 
 
Se não vivermos assim, viveremos “pesados”, cheios de fardos.  
Estes fardos perturbam nossa vida, impedem nossos passos.  
Muitas vezes não associamos as lutas da família, da profissão, das finanças, ou qualquer outra 
área, com o sacerdócio de Jesus na nossa vida. 
Precisamos nos lembrar de Mateus 11:28. 
 
Se quisermos viver vitoriosos precisamos estar diante do Sacerdote, levando e entregando nossa 
vida, tudo o que temos e tudo o que somos.  
Somente NELE, temos garantia de vida, vitória, graça, paz, alegria... 
 
Romanos 8:37 a 39   
 
 
 

 

   
 

Eu tenho buscado a Deus para RECEBER ou para ENTREGAR? 
Quando vamos cultuar ao Senhor, precisamos entender a importância de ofertarmos nossa vida, 

nossos louvores, cânticos, valores, dízimos e ofertas,  
tudo o que temos e somos. 

 
Se Jesus é o Sumo Sacerdote, então deve receber de mim tudo o que tenho e sou. 

 
O quanto eu tenho me aplicado no exercício da entrega a Deus? 

 
Experimente nesta semana entregar nas mãos dele uma oferta nova,  

um assunto pessoal, uma ansiedade, pecados... 
 

Se verdadeiramente cremos em Jesus, precisamos crer em Seu sacerdócio.  
Crer em Seu sacerdócio significa entregar em Suas mãos nossas oferendas. 

 
(Ouça os CD da série MENSAGEM DOS CULTOS – Compromisso, Fidelidade e Honra 

Peça no Projeto ou copie pelo site.) 
 

Somente assim teremos nossos fardos levados por Ele. 
Como Sacerdote, Ele leva nossas culpas, pecados, pesos, erros, defeitos e limitações, e traz de 

Deus para nós, alívio, leveza, perdão, graça, CONSOLO. 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   

 
 
LIÇÃO 004  -  JESUS CRISTO, o Rei. 
 
O cristianismo que conhecemos nos nossos dias, moderno e corrompido, é muito diferente do 
verdadeiro Reino de Cristo Jesus anunciado nos Evangelhos. 
Porém, o Senhor está levando Sua Igreja a restaurar cada dia mais e mais os parâmetros do Reino 
na vida diária dos discípulos e da comunidade que a Bíblia denomina Igreja. 
 
Enquanto a religiosidade eclesiástica conduz o homem a rituais, afazeres, liturgias, obrigações, o 
Reino de Deus nos conclama a uma vida simples de obediência, renúncia, arrependimento, 
Palavra... 
 
Teremos que abrir mão dos domínios que estão sobre nós, nos conduzindo segundo o curso 
deste mundo, para recebermos mais do Reino de Cristo Jesus em todas as áreas da nossa vida 
pessoal, familiar e comunitária. 
 
Quando entendemos que Jesus é Rei, passamos a ver claramente as coisas em nós que não 
pertencem a Ele, e nos rendemos. 
Ele mesmo nos ensina: “buscai o Reino em primeiro lugar...”, “venha a nós o Teu Reino...”. 
Precisamos abrir nossos olhos e nosso coração para um reinado absoluto de Jesus sobre tudo em 
nossa vida. 
 
Rei é o terceiro ofício de Cristo Jesus.  
Reinar é a sua ação natural sobre os homens. 
Portanto se eu quero Jesus, preciso ter sobre mim o Seu Reino. 
Se eu creio mesmo Nele, se sou um cristão verdadeiro, preciso do Seu governo absoluto sobre 
mim. 
Estar fora do governo de Deus é o mesmo que decidir pela condenação eterna. 
Salmos 103:19   
 
LUZ, AMOR e GRAÇA 
Seu Reino é de luz, amor e graça. 
Se queremos ter luz, amor e graça sobre nós, precisamos do Seu Reino de forma absoluta 
guiando cada passo da nossa vida. 
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O Império das trevas 
As trevas só deixam de existir mediante o governo da luz. Assim também na nossa vida espiritual. 
Se o Reino de Deus não for absoluto sobre nós, automaticamente o império das trevas já está 
agindo com legalidade. 
Ninguém pode caminhar nesta terra e na eternidade, se não for debaixo e um destes governos. 
Se Jesus não for o Rei, o Senhor, o que manda, o que dá a direção, o que é consultado, ouvido e 
obedecido em tudo, então o império das trevas é que está no controle. 
 
Jesus é Rei! 
O Rei dos reis. 
Se não damos toda a honra em completa submissão e obediência, então outro rei estará 
governando a mente, o coração, a vida, a história. 
 
Em outras palavras, e bem claras;  
Aquele que não ouve as palavras do Profeta Jesus, não entrega ao Sacerdote Jesus, como oferenda, 
tudo o que tem e tudo o que é, não pode viver debaixo do Reinado do Rei dos reis, viverá, portanto, 
debaixo do domínio maligno. 
 
O peso das trevas 
Muitas vidas estão vivendo debaixo de um peso insuportável. 
A vida é pesada, as finanças, os relacionamentos, a história profissional... Tudo é pesado, difícil, 
problemático, infrutífero. Isto não é o Reino de Deus! 
Muitos dizem: “a vida é assim”. Mas isto não é verdade. O peso vem das trevas. 
O domínio das trevas sobre a mente e o coração das pessoas gera um peso. 
Mas o Reino de Deus vem trazer paz, alegria, vida e vida em abundância. 
 
Portanto, para aqueles que se relacionam com um “jesus religioso”, e como mendigos tentam 
encontrar alguma benção ou solução, a vida é sempre um fardo, estão debaixo do governo das 
trevas. 
Não conseguem orar, ler a Palavra, obedecer a Jesus, ter comunhão alegre com os irmãos... 
Mas aquele que começa a crer em Jesus como Rei e segue em plena obediência, começa a 
experimentar vida, alegria, alívio, graça, prosperidade, paz... 
 
Se alguma coisa vai “pesada” na sua vida, aplica a verdade de Jesus como Rei. 
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O que eu preciso fazer para me submeter diariamente à Palavra de Deus? 
Estou disposto a abrir mão dos meus pensamentos e sentimentos, a fim de ouvir e aprender o 

que Jesus pensa e declara sobre cada assunto da minha vida diária? 
 

Posso enumerar as coisas que preciso renunciar? 
 

Se eu não tiver o governo de Jesus sobre cada questão pessoal, então certamente, 
automaticamente, terei a ingerência das trevas me conduzindo ao engano, erros, distante da 

graça do Reino da Luz, o governo de Jesus. 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   
LIÇÃO 005 - JESUS CRISTO É DEUS! 
 
Muitos pensam que Jesus foi apenas um iluminado, um grande profeta, uma pessoa maravilhosa 
que fez muito bem à humanidade... Mas Jesus é Deus, o único Deus. 
Ele é a segunda Pessoa da Trindade Santa. 
Há um modo tríplice de Deus existir. Ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é a 
Trindade Santa de Deus. 
Compreenderemos isto com perfeição quando estivermos com Ele na eternidade. Por agora, é 
impossível a mente humana limitada conter o ilimitado, infinito. 
Na beleza da Trindade de Deus, Jesus é a segunda Pessoa. 
Ele se manifestou aos homens em carne, habitou entre nós, para manifestar a SALVAÇÃO de 
Deus. 
Há um só Deus, mas que se manifesta de forma trina.  
 
JOÃO 1. 1 a 3 e JOÃO 1.14 
JOÃO 10:30 – “Eu e o Pai somos um! 
 
TITO 2.13 e 14  -  Nosso grande Deus, Jesus Cristo! 
 
Como Deus, Jesus é eterno, poderoso, soberano, completo, perfeito, digno de todo culto, honra, 
glórias, poder majestade... 
Todos os homens, a natureza, os animais, todo ser vivo deve louvar a Ele, pois Jesus é Deus! 
Eu e você, como simples mortais, criaturas, devemos culto, reverência e submissão. Ninguém está 
fazendo um favor a Deus em segui-lo. Ninguém está apenas optando por andar com Jesus. Todos 
nós devemos toda honra a Ele. Ele é Deus! Jesus é Deus! 
Jesus é o Deus de todo o universo! 
 
Ele veio como HOMEM, mas tinha em plenitude a natureza DIVINA. 
 
Leia: ROMANOS 5.15 
Ele se fez homem, por causa do Seu poder e soberania, somente para se relacionar conosco, 
revelar o amor do Pai, e nos salvar com Sua morte na cruz. Mas sempre foi e continuará sendo 
Deus por toda eternidade! 
 
Muitos buscam a Jesus como um curandeiro, um auxiliador nos problemas e horas difíceis. Muitos 
nem gostam muito de mencionar Jesus, preferem falar “Deus”. Mas Jesus, o Filho, é Deus, digno 
de todo louvor! 
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Deus é quem governa absoluto! 
O Conceito de Deus pode ser visto na realidade de milhares de deuses da terra. 
Deus é aquele que recebe culto, valor máximo, reverência, e dirige a vida de seus adoradores. 
Uma televisão se torna o Deus de uma pessoa na medida em que sua vida fica controlada por ela. 
O dinheiro se torna deus na vida de alguém na medida em que pode dominar as ações, reações, 
agenda e destino de uma pessoa. 
 
Assim, o homem pode estabelecer muitos deuses em sua vida. 
DEUTERONÔMIO 6.13 a 15 
DEUTERONÔMIO 8.19 e 20 
Escolher outro como Deus, que não o Senhor criador eterno, significa maldição eterna. 
 
Jesus é Deus. Ele não é “um Deus”, mas “O DEUS”! 
 
Portanto, toda submissão lhe é devida.  
Eu e você não podemos ter nossas vidas guiadas por nada mais, senão por Sua Palavra. 
Ele é exaltado e reconhecido como Deus na nossa vida à medida que lhe prestamos obediência 
irrestrita. 
 
 

 

   
 

Você já tinha parado para pensar e meditar na verdade de que Jesus é Deus? 
Como Deus, Jesus tem recebido toda honra com nossa obediência incondicional? 

 
Nós louvamos a Deus na Pessoa de Jesus, por religiosidade  

ou por reconhecimento e proclamação de submissão? 
 

O que precisa mudar na nossa vida, em pequenos atos diários,  
para que em tudo Jesus seja exaltado como Rei? 

 
Vamos nestes próximos dias, separar um tempo especial só para declarar a Ele, 

que Ele é nosso Deus, soberano, Senhor absoluto.  
Jesus é Deus! 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   
LIÇÃO 006 - JESUS CRISTO É SALVADOR! 
 
I Timóteo 2:5 
Jesus Cristo veio à terra em uma condição única. Nenhum outro ser deste universo ou de toda a 
eternidade se manifestou desta forma: Ele veio com a natureza divina que tinha, e a natureza 
humana que recebeu para agir na terra. 
Somente Deus poderia tratar das coisas celestiais para nós. 
Somente um homem poderia agir nesta terra como Jesus agiu em nosso favor. 
Atos 4.12 
(Estudaremos sobre estas duas naturezas na próxima lição) 
 
A Salvação é o ato de religar o homem a Deus, restabelecendo comunhão plena para toda a 
eternidade. 
Jesus fez isto pois é um só com o Pai, e também era homem. 
Na verdade Seu próprio nome, JESUS, significa SALVAÇÃO! 
Jesus é a Salvação de Deus para os homens. 
 
SOMOS SALVOS DE QUE? 
Somos salvos de viver por toda a eternidade condenados pelos nossos pecados. 
Somos salvos de viver os dias da nossa vida debaixo da opressão de satanás. 
Somos salvos de uma mente dominada pelo pecado, limitada ao fracasso. 
Somos salvos da ignorância acerca das coisas espirituais. 
Somos salvos das armadilhas satânicas diárias, que são preparadas para nos destruir. 
 
SOMOS SALVOS POR JESUS! 
Se Ele é Deus da nossa vida, se Ele é Profeta sobre nós, se Ele é o Sacerdote a quem nos 
apresentamos diariamente, se Ele é o Rei que governa nossa vida, ENTÃO SOMOS SALVOS! 
 
DOIS EXEMPLOS DE SALVAÇÃO 
 
História 1 
Jácomo era um sujeito que caiu no lago e estava se afogando. 
Mark era um sujeito que estava passando, viu e salvou Jácomo. 
Jácomo ficou grato por toda a vida, mas os dois não se conheciam e o relacionamento futuro 
também era incerto. Nada garantia, mesmo com este episódio marcante, que os dois teriam uma 
vida juntos. 
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História 2 
Quila é um escravo que sofre muito nas mãos de um injusto opressor. Monselir é um próspero 
fazendeiro que vê Quila sofrendo. Monselir a cada dia sente em seu coração mais compaixão por 
Quila e paga o maior preço possível para comprá-lo do senhor violento. Livra-o da condenação 
diária e da morte certa. 
Quando Monselir recebe Quila em sua fazenda, declara que ele agora é livre. 
Quila, por amor, pede para ficar por toda a vida servindo a Monselir. 
 
As duas histórias são puramente humanas, limitadas, mas nos mostram um pouco sobre o que é a 
salvação de Jesus. 
Nós éramos os escravos nas mãos de satanás. Jesus nos comprou pagando o mais alto preço; Seu 
próprio sangue. Ele não nos escraviza, mas nos deixa livres para seguir o caminho que quisermos. 
Quem resolve ir “curtir sua vida” como um homem livre, acaba se envolvendo com alguma outra 
escravidão. Mas quem resolve entregar a vida a Jesus, viverá eternamente em Seu Reino, até 
mesmo quando deixar esta terra pela morte física. 
 
ROMANOS 6.23 
O preço do pecado no qual nascemos e praticamos sempre, é a morte eterna. 
 
ROMANOS 3.23 
Todos nós pecamos, e fomos separados de Deus. 
 
I JOÃO 3.5 
Jesus é aquele que podia nos livrar da condenação, por ser Deus. Ele se fez homem e se colocou 
no nosso lugar, pagando por nossos pecados na cruz. 
Isto é a salvação! 
 
Agora não temos mais condenação eterna. 
MARCOS 16.16 
ROMANOS 8.1 e 2 
 
Jesus é a Salvação de todos os homens, mas esta salvação só entra em ação quando Jesus se 
torna nosso Senhor absoluto, o Profeta, o Sacerdote, o Rei da nossa vida. 
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Você vive a realidade de Jesus como Senhor todos os dias,  
ou só vive os costumes religiosos evangélicos? 

 
Como Senhor, Ele tem salvo você de todas as questões  

pessoais que eram domínio maligno? 
 

Se ainda houver alguma área da sua vida que precisa de libertação, de salvação, 
como Jesus pode vir e agir livremente?  

Ele tem completo governo sobre todos os assuntos da sua vida? 
 

A oração de confissão, acompanhada de obediência irrestrita ao que a Bíblia diz sobre cada 
assunto da nossa vida, traz salvação diária, salvação eterna do espírito,  

e salvação futura no arrebatamento da Igreja. 
 

Você é salvo? 
Só é salvo realmente quem tem Jesus como Senhor.  

Ele não pode executar esta obra em alguém que vive debaixo do governo de outro. 
Você foi salvo? 

Você tem sido salvo a cada dia? 
 

Faça uma oração de confissão todos os dias, 
e tome atitudes e decisões diárias de obediência incondicional a Cristo Jesus!  
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 

TEMA: Jesus Cristo 
PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 

TEXTO BASE: Romanos 8.29 
 
   
LIÇÃO 007 - JESUS CRISTO, DIVINO E HUMANO! 
 
Jesus Cristo, homem  
Primeiramente leia os textos.  
Depois de cada texto, leia ou explique com suas palavras o contexto apresentado na lição.  
Esta é uma lição centrada na contínua leitura de todos os textos bíblicos. 
 

João 8.40 
“Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que de Deus ouvi; isso 
Abraão não fez.”  

Muitas versões em português não trazem o vocábulo HOMEM, mas no texto escrito no original 
grego, a palavra ANTHROPOS é o que aparece. Jesus mesmo está dizendo: “agora procurai 
matar-me, eu, um homem, que vos falei a verdade...”  

 
Romanos 5:15   
“Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa; porque, se pela ofensa de um 
morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, 
Jesus Cristo, abundou sobre muitos.”  
 

O Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz claramente que Jesus Cristo é um homem. 
 
Mateus 26.38  -  Jesus declara tristeza em sua alma. Ele é um ser vivo, com um corpo natural e 
uma alma. 
João 11.33  -  Jesus sente a dor dos homens, como homem se comove com a dor da morte e do 
coração de seus amigos. 
Lucas 24.34  -  Jesus mesmo se apresenta explicando aos discípulos seu corpo físico, como 
homem nesta terra. 
 
Ainda mais:  
Jesus sentia fome – Mateus 4.2  /  Jesus dormia – Mateus 8.24  /  Jesus se cansava – João 4.6  /  
 Jesus tinha sede – João 19.28  /  Jesus sentia amor – Marcos 10.21 
 
PORQUE PRECISAMOS SABER QUE JESUS ERA 100% HOMEM? 
 

• Porque Ele foi um milagre nesta terra: João 3.16  -  Lucas 1.34,35 
• Porque sendo homem, não pecou, mas se manteve puro para que pudesse nos substituir 

na cruz: Hebreus 4.15 
• Somente um homem poderia pagar a culpa dos homens, Jesus, puro, santo! 
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Nossos pecados não foram pagos por alguém exercendo poder sobrenatural, mas por um homem 
que, apesar de ser tentado, se manteve puro e sem pecado em nosso favor.  
Na verdade Jesus poderia nem ter vindo à terra, mas se humilhou em nosso favor. 
Hebreus 9.28  -  Hebreus 4.15  -  Filipenses 2.5 a 8  -   
 
Jesus tinha uma natureza 100% humana. 
Jesus Cristo, Deus.  
Apesar de ter sido feito homem, Jesus tinha também sua natureza eterna divina. 
Este é um milagre, característica da singularidade santa de Cristo Jesus. Isto é um dos elementos 
que O destacam infinitamente dentre todos os homens e deuses. 
 
Jesus afirma seguramente que é Deus – João 3.12 e 13 
Jesus afirma sua eternidade divina – João 8.58  -  João 14.9 e 10 
Jesus exercia poderes divinos – João 2.24 e 25  -  João 18.14  -  Marcos 2.7 – Marcos 4.39 
 
A união destas duas naturezas em uma só pessoa é um mistério. Não temos como discutir isto, 
mas as provas de cada uma das naturezas são tão claras que só nos resta crer. 
 
PORQUE PRECISAMOS SABER QUE JESUS ERA 100% DEUS? 
Leia esta declaração com todos. 
 

“Somente Ele, como Deus, segunda pessoa da Trindade, poderia nos levar de volta ao Pai. 
Somente Ele, tendo vindo do Pai, poderia nos guiar de volta ao relacionamento perfeito com 

Deus. 
Como HOMEM ele pode nos dar a mão. Como DEUS Ele pode dar a mão ao Pai,  

e assim nos LIGAR de novo a Deus!” 
João 17.22 e 23 

 
Crer em Deus talvez seja bem natural do homem. 
Crer em Jesus como Deus, filho de Deus, homem e nosso substituto na cruz, somente pelo 
Espírito Santo. Crer assim é salvação para nós! 
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PRECISAMOS: 
Precisamos nos lembrar de que Jesus foi homem. 
Ele, como homem, sofreu cada uma das nossas aflições, venceu cada uma delas, e conhece 
perfeitamente tudo o que nós vivemos. 
Nunca se sinta só. Nunca se sinta incompreendido.  
Jesus nos vê e conhece cada uma das nossas necessidades. 
 
Precisamos nos lembrar de que Jesus é DEUS. 
Ele é digno de todo culto, louvor, adoração, reverência, obediência, submissão!  
JESUS É DEUS! 
 
Precisamos nos lembrar de que Jesus, como Deus, nos restaurou à comunhão eterna com o Pai, 
por intermédio de Seu sacrifício como homem.  II Pedro 1.4 
 
Precisamos nos lembrar de quem ninguém chega a Deus, que é nossa única fonte de tudo, sem 
Jesus!  - João 14:6   
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   
LIÇÃO 008 – OS DOIS ESTADOS DE JESUS CRISTO – Parte 01 
 
Os dois estados de Jesus são: Humilhação e Exaltação. 
Este é um assunto extremamente relevante, pois nos dá mais um parâmetro do caráter de Jesus 
que precisa ser imitado. 
Ele mesmo nos ensina: “sede mansos e humildes de coração, aprendei de mim...” 
A humildade é uma virtude que precisa crescer a cada dia na vida de todo cristão e a mansidão 
nos faz “herdar a terra”. Isto significa também “exaltação”. 
 
Jesus quer que todos nós aprendamos sobre estes dois estados, pois a cada experiência de 
humildade, Deus pode gerar Sua obra perfeita, e derramar sobre nós bênçãos que nos levam ao 
estado de EXALTAÇÃO. 
 
O ESTADO DE HUMILHAÇÃO DE JESUS 
 
Leiam todos: Filipenses 2.6 a 8 

01. A humilhação era um estado necessário a Jesus para o cumprimento da Sua missão na 
terra. Era necessária uma mudança de ambiente – do celestial para o terreno – a fim de 
que o sacrifício na cruz pudesse ser concretizado. 

02. A humilhação era necessária por um princípio de exemplo. Jesus queria alcançar 
legalidade, tanto para transitar na terra, quanto para ensinar aos homens. 

03. A humilhação era necessária para se estabelecer um modelo pelo qual os homens se 
libertariam do domínio maligno, nos levando há uma submissão real ao Senhorio de 
Cristo. 

 
O conceito de humilhação da sociedade dos homens é algo parecido com “rebaixamento”. 
Em muitas circunstâncias, humilhação significa “estar debaixo dos pés de alguém”, ser capacho, 
pisado, inferiorizado... 
Mas a expressão bíblica “humilhação” significa despojamento, rendição, submissão, obediência. 
O Senhor Jesus nos ensinou a obediência! 
 
II Coríntios 8.9 
Com a humilhação, Jesus nos disponibiliza Sua GRAÇA. 
Assim é com cada um de nós. A cada momento que tomamos atitudes de humildade genuína, 
liberamos graça! 
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No que consiste a humilhação de Jesus? 
 

01. O Verbo, A Palavra, O Todo poderoso se fez carne e habitou entre os homens para ser 
servo João 17.5 

02. Jesus se submeteu ao Espírito Santo – Mateus 4.1 
03. Jesus deixou de usar Seus poderes como Deus. Apesar de ter a natureza 100% divina, 

junto com a natureza 100% humana, Ele não usou os poderes que tinha como Deus. 
Mateus 26.53 

 
Veja agora as circunstâncias da humilhação de Jesus: 

01. Deus se fez homem. O nascimento de Jesus na terra. 
02. Jesus se submeteu ao comando do Espírito Santo. 
03. Jesus se submeteu à cruz. Renúncia completa. 

 
O propósito da humilhação de Jesus: revelar o amor de Deus aos homens. 
O propósito da nossa vida de humildade: revelar Jesus às vidas ao nosso redor. 
 “… para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e 
debaixo da terra...” Filipenses 2.10 
 

   
 

Eu preciso ter comunhão com todos. 
Somente pela comunhão sincera, em amor, poderemos ver a graça fluindo, o amor de Cristo em 
nós gerando vida para todos. 
Eu preciso viver guiado pelo Espírito Santo. 
Somente o Espírito Santo conhece todas as coisas de Deus. Ele pode nos ensinar todas as coisas 
acerca do Reino de Deus. Somente assim viveremos em vitórias nesta terra. 
Eu preciso tomar a cruz.  
Tomar a cruz não significa “suportar os chatos ou os problemas”.  
Tomar a cruz significa RENUNCIAR A CARNE. 
Os desejos da nossa alma em busca de satisfazer os anseios da carne, abrem legalidade para o 
maligno trazer todo tipo de roubo, destruição, morte. 
Somente a cruz, todos os dias, nos leva ao governo absoluto de Jesus Cristo, o Rei! 
Isto é vida de humilhação. Verdadeira humildade. 
 
Jesus se submeteu ao estado de humilhação porque precisava, para cumprir o Seu ministério. 
Nós precisamos nos humilhar diante dele, para que o Seu propósito se cumpra em nós. 
Jesus se submeteu ao estado de humilhação porque queria nos ensinar o princípio divino. 
Nós precisamos nos humilhar diante dele, pois a seu tempo Ele nos exaltará. 
 
LEIAM JUNTOS: Tiago 4:8 a 10 /  1 Pedro 5:6 e 7  
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   
LIÇÃO 009 – OS DOIS ESTADOS DE JESUS CRISTO – Parte 02 
 
O ESTADO DE EXALTAÇÃO DE JESUS 
Leiam todos: João 3.13 -  Colossenses 2:15   
 
Jesus mesmo afirma claramente que veio do céu, e retornou para lá. Estes são os dois estados de 
Jesus: Humilhação, quando deixou a glória do Céu, e Exaltação quando para lá retornou coroado 
e vitorioso! 
 
No que consiste a EXALTAÇÃO de Jesus: Atos 7.55 e 56 
 
Estevão vê claramente a glória de Deus, e Jesus assentado com majestade. 
A exaltação de Jesus consiste em que, depois da sua vitória na cruz, foi recebido na glória com 
todas as honras de Filho vitorioso. 
 

01. Quando Jesus ressuscitou, se apresentou ao Pai como “primeiro fruto”. 
 
Atos 1:11  os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, 
que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. 
1 Coríntios 15:20  Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias 
dos que dormem. 
Lucas 24:26  Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? 
 

02. Quando Jesus acendeu-se à glória, se assentou no trono para sempre. 
 
Marcos 16:19  Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita 
de Deus.  
1 Timóteo 3:16  E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade: Aquele que se manifestou 
em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e 
recebido acima na glória. 
Marcos 16:19  Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita 
de Deus. 
Efésios 1:20  ...que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à 
sua direita nos céus... 
 
O propósito da exaltação de Jesus: restaurar seu trono, glória e lugar de Filho de Deus. 
O propósito da nossa vida, exaltados por Deus: assentados com Cristo nas regiões celestes, 
vencermos o maligno e glorificarmos ao Pai. 
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Quando entendemos que Jesus foi exaltado, podemos ver que a Sua obra na cruz também tem o 
propósito de restaurar em nós a glória e honra de filhos de Deus. 
 
Efésios 2:6  e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes 
em Cristo Jesus, 
 
Nossa autoridade espiritual está fundamentada na ressurreição de Cristo, que é o Seu segundo 
estado, estado de exaltação. 
Assim como morremos com Ele no batismo, vivemos como Ele, tomando nossa cruz, e ao 
morrermos, somos exaltados por Ele, assentados acima de principados e potestades, ao lado de 
Deus! 
 
Filipenses 3:7 a 14  - Mas o que para mim era lucro passei a considerá-lo como perda por amor de 
Cristo;  
sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de 
Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como 
refugo, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que 
vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé; para 
conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e a e a participação dos seus sofrimentos, 
conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição 
dentre os mortos.  
Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas vou prosseguindo, para ver se poderei 
alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus.  
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-
me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo 
prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. 
 
Gálatas 2:20  Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida 

que 
agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por 

mim.  
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Efésios 6:12  pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os 

principados, contra as 
potestades, conta os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniqüidade 

nas regiões 
celestes. 
 
Efésios 2:5 e 6  estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo 

(pela graça 
sois salvos), e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes 

em Cristo 
Jesus, 
 
A EXALTAÇÃO ENVOLVE O PREPARO DA NOSSA MORADA ETERNA 
 
João 14:1  Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.  
João 14:2  Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou 
preparar-vos lugar.  
João 14:3  E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para 
que onde eu estiver estejais vós também. 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   
LIÇÃO 010 
JESUS NOS ENSINA O CAMINHO DE TODAS AS COISAS – Parte 01 
 
Já vimos: Jesus o Profeta, Sacerdote, Rei, Jesus Cristo é Deus, Salvador, Divino e Humano, 
Humilhado e Exaltado. Vamos estudar um pouco sobre Sua visão acerca das coisas desta terra. 
 
É impressionante como Jesus trabalhou para mostrar aos Seus discípulos que todas as coisas têm 
um caminho a ser percorrido. Ele mesmo se declarou “O Caminho”. 
 
A visão que Jesus tinha das coisas terrenas, como sábio homem que é, nos ensina algo para todas 
as circunstâncias da nossa vida pessoal. 
 
Há um caminho para a vida nesta terra: Família. -  Lucas 2:4 (Leitura necessária) 
Primeiro Ensino: Eu não posso “pular etapas” no natural da vida familiar 
  
A Bíblia faz questão de nos mostrar a humanidade de Jesus, anunciando sua linhagem familiar e 
seu nascimento natural. 
Deus poderia ter “pulado etapas”, mas decidiu enviar o Salvador através do caminho certo de 
crescimento e amadurecimento. 
Nenhum de nós pode viver ignorando os passos naturais da vida e relacionamento familiar. Deus 
só nos fará completos em benção, quando trilhamos corretamente o caminho da família. 
 
Há um caminho para a entrada no ministério ou na vida profissional.   
Lucas 3:2 a4 (Leitura necessária) 
Segundo Ensino: Eu não posso construir, vencer, conquistar, realizar, sozinho. 
  
Todos nós precisamos uns dos outros. 
Nem Jesus, que era Deus, soberano, com um plano perfeito a ser executado, trabalhou sozinho. 
Todo aquele que se isola da família, tentará viver isolado, egoísta, altivo, individualista. Porém 
todo aquele que aprender a viver o caminho natural de família, caminhará cercado de pessoas 
que “preparam o caminho”. 
 
 
Há um caminho para nossa aprovação diante dos homens e diante de Deus.   
Lucas 4:1 (Leitura necessária) 
Terceiro Ensino: Eu não posso prosseguir sem ser aprovado. 
  
Muitos querem dispensar as etapas, os ciclos de aprendizado e aprovação. 
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Jesus passou Sua infância como homem aprendendo de Seus pais os preceitos do Reino de Deus. 
Se apresentou aos sacerdotes e principais no templo quando se fez adolescente. Depois, para ser 
introduzido ao ministério, precisou ser aprovado diante do inimigo. 
 
Um verdadeiro discípulo terá que compartilhar sua vida com a família e com o Corpo de Cristo, se 
submetendo em humildade para ser aprovado. 
Todo discípulo de Jesus precisa ser aprovado no seu caráter, no seu comportamento, reações e 
frutos. 
 
 

   
 
 
Vamos todos gastar um tempo de meditação, respondendo estas questões para o Senhor Jesus 
em nosso espírito: 
 
O que eu preciso mudar em minha vida, minha história, para restaurar alguns passos “em família” 
que foram perdidos, burlados, ignorados ou destruídos? 
 
O que eu posso fazer nesta semana ainda para restaurar relacionamentos em família, que 
segundo a lição de “caminhos do Senhor Jesus”, estou crendo que são fundamentais? 
 
Quem são as pessoas que o Senhor tem colocado sobre minha vida, meus líderes em família, 
Igreja, trabalho, escola, que são instrumentos para o meu crescimento, vieram para “preparar o 
meu caminho”? Como preciso me submeter mais a eles? 
 
Quais são as circunstâncias que facilmente trabalho para evitar ou “pular”, mas que na verdade 
são experiências para eu ser aprovado? 
 
Como posso buscar de Deus mais capacitação e sustento, para enfrentar todos os desafios e 
vencer, segundo os mandamentos da Palavra do Senhor? 
 
O que precisa ser alterado no meu dia a dia, para que estes ensinos de “caminhos indispensáveis” 
que recebo de Cristo Jesus, sejam uma realidade construtora na minha vida e família? 
 
Vamos orar juntos. 
Vamos clamar ao Senhor que derrame um espírito de quebrantamento, humildade, graça, para 
que vivamos como Jesus, trilhando os caminhos certos! 
 

 
 
 



  
                                                                                              

www.projetoadoradores.org 27 

 
 

LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   
LIÇÃO 011 
JESUS NOS ENSINA O CAMINHO DE TODAS AS COISAS – Parte 02 
 
Vimos na lição anterior: 
O CAMINHO DA FAMÍLIA 
O CAMINHO PARA A VIDA MINISTERIAL E PROFISSIONAL 
O CAMINHO PARA APROVAÇÃO DIANTE DOS HOMENS E DE DEUS 
 
Não há como chegarmos em algum lugar, sem passar pelo caminho certo! 
Muitos estão em busca de mágicas, atalhos, facilidades, mas Jesus disse que Ele é o único 
Caminho. 
 
A história de Deus e seus caminhos começa cedo. Desde o Éden já havia caminhos criados por 
Deus:  
Gênesis 3.24 
 
Para nossa vida, em cada área, há um caminho de Deus. 
Um caminho de restauração, para que andemos novamente nos caminhos de Deus. Se deixarmos 
por nós mesmos, estaremos sempre TENTANDOEM CAMINHOS ERRADOS.  Veja Gênesis 6.11 e 12 
 

1. HÁ UM CAMINHO DE INTIMIDADE COM DEUS 
 
Gênesis 18.19  -  Jó 17.9  -  Salmos 1.6  -  Salmos 18.36  -  Salmos 25.12 
Salmos 100.4  -  O caminho de Deus para intimidade com Ele é o louvor e adoração, com ações de 
gratidão! 
 

2. HÁ UM CAMINHO PARA O CONHECIMENTO DOS SEGREDOS DE DEUS PARA NÓS 
 
Salmos 25.12 a 14  
TEMER AO SENHOR é o mesmo que: Ouvir, Honrar, Obedecer, se submeter. 
Quem teme ao Senhor aprende Seus caminhos. Permanece na prosperidade, e faz seus filhos 
herdarem a benção de Deus. 
O resultado desta vida de busca genuína, é o conhecimento dos segredos, dos pactos, mistérios 
de Deus. 
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O que eu quero para minha vida? 
QUERO ENTRAR NA PRESENÇA DE DEUS, TER ACESSO AELE, PODER LHE FALAR TODAS AS 
COISAS ESER ATENDIDO EM PLENITUDE! 
 
Então preciso gastar mais tempo adorando, louvando, cantando para Deus em gratidão e 
rendição! 
Preciso separar mais momentos da minha semana, para estar louvando ao Senhor com um DVD, 
um CD, meu instrumento ou até mesmo sem nenhum destes recursos! 
 
Preciso também praticar a DECLARAÇÃO DE HONRA, LOUVOR, GRATIDÃO! Muitos não têm o 
hábito de dar graças a Deus, exaltar Seu nome em todos os lugares. Precisamos nos exercitar no 
cântico, no salmodiar, nas ações de gratidão! 
Preciso ouvir os conselhos de Deus escritos em Sua Palavra, Honrá-lo, Obedece-lo, se me 
submeter a Ele incondicionalmente! 
 
ESTE É O CAMINHO PARA MAIS INTIMIDADE COM DEUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                              

www.projetoadoradores.org 29 

 
 

LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   
LIÇÃO 012 
OS NOMES DE JESUS  - “Ele será chamado...”  -  Parte 01 
 
O nome de alguém ou de algum lugar determina muito sobre o rumo da vida.  
Um nome é parte natural da personalidade. Jesus também vivenciou isto como homem. 
Até mesmo como Deus, Seus nomes definem poderes, atuação, autoridade, características. 
LEIAM JUNTOS ISAÍAS 9. 1 a 7 
 
FILHO 
“um filho se nos deu” 
Filho é um dos nomes que expressam a qualidade e condição de Jesus. “filho de...” 
Jesus, filho de Deus, expressa a qualidade de Santo e a condição de Divino, como o Pai. 
 
 
NOME 
“o seu nome será...” 
Marca ou memorial de individualidade, que expressa honra, autoridade e caráter. 
 
Podemos dizer: “O NOME DO FILHO SERÁ”, “ “O memorial, a marca, que vem com honra, 
autoridade e caráter, e que expressa a completa qualidade e condição do Divino” 
 
01. MARAVILHOSO   
Um milagre, coisa maravilhosa, “espantoso”. 
 
Jesus é o milagre, por isso opera milagrosamente.  
Os milagres sempre foram uma expressão divina distinguindo Seu povo 
Êxodo 8:23  Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo; amanhã se fará este milagre. 
 
Os milagres, (não enganos da macumba ou do misticismo), os milagres verdadeiros vêm de Deus.  
Somente aqueles que vêm de Deus podem operar milagres. 
 
Marcos 9:39  Jesus, porém, respondeu: Não lho proibais; porque ninguém há que faça milagre em 

meu nome e possa logo depois falar mal de mim;  
Marcos 9:40  pois quem não é contra nós, é por nós. 
 
DISCÍPULOS DE JESUS também precisam ser MARAVILHOSOS! Cheios de milagres. 
João 5. 19 a 21 
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JESUS É MARAVILHOSO. ELE É UM MILAGRE DE DEUS. ELE OPERA MILAGRES DE DEUS. 
Marcos 16.15 a 19 
 
Eu e você precisamos crer em milagres de Deus. Precisamos experimentar os milagres de Deus. 
Precisamos OPERAR os milagres de Deus ao nosso redor. 
Qual milagre você precisa na sua vida? O que a Bíblia diz que você precisa praticar, para que os 
milagres de Deus sejam uma realidade na sua história, na sua família? 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
LIÇÃO 013 
OS NOMES DE JESUS – Parte 2:  “Conselheiro” 
“Nome”: marca ou memorial de individualidade, que expressa honra, autoridade e caráter. 
 
REVISÃO 
Vamos reler juntos ISAÍAS 9. 1 a 7 
Relembrando a nossa última lição: 
Um nome é parte natural da personalidade. Os nomes dados a Jesus definem poderes, atuação, 
autoridade, características.  
 
Conforme definições das palavras hebraicas usadas para “filho” e “nome”, podemos dizer: 
 “O NOME DO FILHO SERÁ”, “O memorial, a marca, que vem com honra, autoridade e caráter, e 
que expressa a completa qualidade e condição do Divino” 
 
Aprendemos que somos discípulos do MARAVILHOSO - do Milagre, do Extraordinário! 
Hoje, aprenderemos a chamá-lo também de CONSELHEIRO! 
 
02. CONSELHEIRO   
O que traz ponderações, conselho, direção para deliberar ou resolver. Guia, a quem se consulta 
determinações. 
 
Jesus é a encarnação da profecia e do conselho de Deus. É o Verbo, a Palavra de Deus que se fez 
carne e habitou entre nós. Por este ofício, Ele recebe o nome de Conselheiro. O FILHO é 
CONSELHEIRO.  
 
Toda a sabedoria, conhecimento, direção, solução, conselho que precisamos já está NELE! 
Quando O buscamos em oração, adoração e leitura Bíblica, Ele não está decidindo o que nos 
dizer, ele já é a Palavra, o Conselho.  
 
Isaías 11:1,2  -  Isaías 28:29    -  Colossenses 2:1-3  -   
E nós somos discípulos do Maravilhoso Conselheiro: Lucas 21:15   
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 O texto que lemos no início é uma profecia de Isaías, proclamada centenas de anos antes 

do nascimento de Jesus. Portanto, as marcas da individualidade, da honra, da autoridade 
e do caráter de Cristo já estavam determinadas. 
Por que Jesus já podia receber estes nomes se ainda nem tinha nascido como um homem 

na terra? 
Por uma decisão divina, eterna e imutável, porque Ele é Deus! Creia e adore! 

 
 Com a mesma força profética, a semelhança dele em nós está profetizada – Romanos 

8:29.  
Somos filhos, predestinados para sermos conformes à imagem Dele, o Primogênito. Somo 
canais de maravilhas e conselheiros para as vidas ao nosso redor.  

 
 Você pode identificar as vezes em que o Conselho – Palavra, direção, ponderações – do 

Senhor fluiu através de você para alguém? Como podemos crescer como conselheiros 
nesta terra? 

 
 Todo conselho – sabedoria, direção, etc. que precisamos, está em Cristo! 

Separe um tempo para adorar ao CONSELHEIRO e desenvolver a fé e segurança nele, que 
tem em Si mesmo, a direção e sabedoria. Adore com expectativa e também descanso. 

 
 

“Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça.” João 1:16 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   
LIÇÃO 014 
OS NOMES DE JESUS  - Parte 03: “Deus Forte”  
“Nome”: marca ou memorial de individualidade, que expressa honra, autoridade e caráter. 
 
Isaías 9:6,7 
Lembremos: um nome é parte natural da personalidade. Os nomes dados a Jesus definem 
poderes, atuação, autoridade, características.  
Portanto, hoje perceberemos mais um pouco do caráter de Jesus. Ele é e age como Deus Forte. 
 
03. DEUS FORTE 
Poderoso, guerreiro, valente, o que dita, campeão, chefe, excelente, gigante, forte, homem 
corajoso, valioso. 
 
El Gibbor  = (Deus Forte em Hebraico) 
A palavra hebraica “El” era usada também, de maneira genérica, para se referir à uma divindade, a 
um ser ou alguma coisa poderosa. Jesus, porém, não é “uma” ou “qualquer” divindade. Ele é a 
manifestação do El Gibbor, o Deus que é Forte, Valente, Corajoso, diante do qual nada e ninguém 
pode prevalecer.  
 
Esse nome expressa a personalidade poderosa, forte, valente que tem o nosso Senhor. Nenhum 
“deus” pode estar diante Dele! 
 
Romanos 1:4 
I Coríntios 1:24 
Colossenses 2:9,10,14,15 
Paulo cita um costume do exército romano ao vencer uma batalha: expunha publicamente o 
exército inimigo que fora derrotado. Jesus venceu o pecado, a morte e todos os espíritos 
malignos através da Sua morte e ressurreição. Ele é o Deus Forte. Ele não disputa com o diabo. Ele 
já é o Senhor! 
 
Leiam também: 
Filipenses 2:9 a 11  Hebreus 2:14   
 
 
Este nome expressa também que, por meio de Jesus, somos mais que vencedores em meio às 
lutas e fraquezas. Em relacionamento e aliança com Ele, provaremos da Sua vitória, sendo 
fortalecidos e revigorados: 
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II Coríntios 2:14 
Efésios 6:10,11 
Isaías 40:28 a 31 

   
 
 Você já parou para meditar no poder, autoridade e vitória de Jesus Cristo? Não há nada e 

nem ninguém que o possa derrotar ou intimidar.  
 
 Há momentos em que você se sente fraco e até com medo de espírito malignos ou 

circunstâncias contrárias? De acordo com a lição de hoje, o que acha que deve fazer? 
 
 

Apocalipse 5:12 
Proclamamos em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o PODER,  

e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor!! Amém!! 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
LIÇÃO 015 
OS NOMES DE JESUS - Parte 04: “Pai da Eternidade”  
“Nome”: marca ou memorial de individualidade, que expressa honra, autoridade e caráter. 
 
Leitura de revisão: Isaías 9:6,7 
Lembremos: um nome é parte natural da personalidade. Os nomes dados a Jesus definem 
poderes, atuação, autoridade, características.  
  
04. PAI DA ETERNIDADE 
Pai – O principal, o que gera, inicia tudo, a fonte, o que chefia, herança. 
Eternidade – Expressa a perpetualidade definida, para sempre, sem fim, eterno.  
 
Conforme já estudamos, Jesus é Deus. Ele mesmo declarou abertamente que Ele e o Pai são Um – 
João 10:30 
Esta declaração de Jesus está de acordo com o Seu nome Pai da Eternidade, pois expressa Seu 
caráter, Sua personalidade e a natureza de Sua existência.  
 
Pensemos o que significa ser chamado de Pai da Eternidade: 
Ele é Aquele que gerou tudo. É a fonte do que não tem fim. Como um pai cuia de seu filho, Jesus 
cuida da eternidade.  
Pai da Eternidade é um nome de soberania, grandeza, poder, domínio, autoridade inimaginável! 
 
Convido vocês a lermos e meditarmos alguns textos bíblicos que nos revelam mais de Jesus como 
o Pai da Eternidade: 
 
Isaías 22:21, 22 
Esta é uma profecia a respeito da vinda do Messias para Israel.  
João 1:1, 2   
O Verbo (Palavra), Jesus, é Deus e todas as coisas foram feitas por meio Dele.  
Mateus 11:27   Colossenses 2:9 
Jesus e o Pai são Um. Jesus recebeu tudo do Pai. Ele tem o que o Pai tem e é o que o Pai é. 
Salmos 45:6   Hebreus 1:8 
Este também é um Salmo messiânico, profético a respeito de Jesus. A carta aos Hebreus testifica 
que Jesus é o Deus eterno que ocupa o trono. 
Apocalipse 1:8, 17 e 18 
Apocalipse 4:10, 11  
Alfa e Ômega são, respectivamente, a primeira e última letra do alfabeto grego. Meditemos no 
que o Pai da Eternidade está querendo dizer, lembrando que esta é a carta de Apocalipse 
(Revelação), uma carta que revela a conclusão do plano de Deus para a restauração de todas as 
coisas. 
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O nome Pai da Eternidade é muito forte e significativo. 
 
 Você acredita que sua fé pode ser fortalecida em meio das lutas e conflitos, enquanto 

medita no significado deste nome de Jesus? Por que? 
 Se você entende e crê nisto, podemos exercitar durante esta semana, uma meditação, 

reflexão e adoração mais específica ao nome do Pai da Eternidade. 
 Uma revelação maior deste nome pode nos levar a uma adoração mais intensa, real e 

significativa. Você concorda? Vamos tomar este tempo final para adorarmos ao Pai da 
Eternidade? 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
LIÇÃO 016 
OS NOMES DE JESUS - Parte 05: “Príncipe da Paz”  
“Nome”: marca ou memorial de individualidade, que expressa honra, autoridade e caráter. 
 
Leitura de revisão: Isaías 9:6,7 
o seu nome será: ... Príncipe da Paz; para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim...” 
 
Lembremos: um nome é parte natural da personalidade. Os nomes dados a Jesus definem 
poderes, atuação, autoridade, características.  
  
04. PRÍNCIPE DA PAZ 
Príncipe – A pessoa que encabeça. O capitão, o chefe, general, governador, o que mantém, 
Senhor, mestre, príncipe, legislador, diretor, organizador. 
Paz – Segurança, bem-estar para florescimento, saúde, prosperidade, de forma completa e total. 
 
Zacarias 9: 9,10   Atos 5:31 
Jesus é Príncipe! Ele é o Principal, o Cabeça, o Senhor, o mestre da Paz. 
João 14:27 João 16:33  “minha paz”; “paz em mim”. 
O Príncipe da Paz nos ensinou que há diferença entre a paz falada neste mundo e a Sua paz. 
A principal diferença é que a paz de Deus é a segurança, esperança e bem-estar espiritual e 
emocional, que vem de um relacionamento harmonioso restaurado com Deus e, 
conseqüentemente, com os irmãos em Cristo e todos os homens. 
Este tipo de paz só é possível por meio de Jesus, pois Ele é a nossa reconciliação com o Pai: 
Romanos 5:1 Isaías 53:5  Colossenses 1:18 a 20 
 
Outra diferença fundamental que se origina da primeira é que a paz do mundo significa somente a 
ausência de guerra ou uma tranqüilidade por causa das boas circunstâncias. A paz que emana do 
Príncipe da Paz, entretanto, excede a tudo isso e existe mesmo em meio às lutas e adversidades, 
pois é fruto do nosso relacionamento com Deus: 
Filipenses 4: 6 a 9    
2 Tessalonicenses 3:16    
Gálatas 5:22   
2 Pedro 1:2 
À medida em que conhecermos e vivermos com o Príncipe da Paz, cresceremos em Sua paz. 
Isaías 52:7 Atos 10:36  Mateus 5:9 
Nós somos pacificadores, súditos do Príncipe: anunciadores do evangelho, as boas novas da paz 
para as pessoas. 
Por isso, a paz deve ser semeada e “perseguida” por todos nós:  
I Pedro 3:11 Romanos 12:18  14:19 
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De acordo com o significado da paz divina, vamos pensar: 
 
 Estou atravessando alguma situação em que preciso viver a da paz que vem de Cristo?  
 Posso citar como já experimentei, na prática, a diferença entre a paz deste mundo e a paz 

que Cristo dá? 
Como aprendemos nos textos anteriores, somos discípulos(as) do Príncipe da Paz. 
 
 Existe alguma situação em nossa vida que podemos ser pacificadores, praticando a paz 

dentro de alguma circunstância ou para alguma pessoa? 
 
Meus irmãos, líderes e facilitadores das Células; 
 
 
É uma vitória muito grande retomarmos os encontros nos lares para mais um ano em Células. 
Eu louvo a Deus por sua vida, pela visão que Ele tem nos dado no cuidado com cada discípulo e 
por sua dedicação ao Reino de Cristo Jesus. 
 
Alimente em todo tempo a alegria e o vigor de trabalhar discipulando vidas. 
Lembre-se do que Jesus mesmo nos ordenou: 
 
“Ide por todo o mundo pregando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os 
tudo o que vos tenho ordenado...” Marcos 16/Mateus 28 
 
Estou compartilhando a primeira série de estudos e o tema é “Jesus Cristo”. 
 
Oriento você a estudar e meditar com profundidade nos textos, buscando o Espírito Santo de 
uma forma intensa. Ele tem todo o interesse em nos conduzir neste aprendizado e nos capacitará 
para compartilharmos com nossos discípulos nos lares. 
 
A Lição 001 é um texto grande que traz uma visão mais ampla do motivo pelo qual precisamos nos 
dedicar ao estudo da pessoa de Jesus. 
Neste primeiro encontro das Células concentre-se em: 
 

01. Leia todo o texto. (Leve uma cópia para cada discípulo. Divida a leitura entre alguns) 
02. Depois da leitura completa, abra oportunidade para cada um dizer sobre quem é Jesus 

para ele? 
03. Faça uma segunda rodada de oportunidades e peça a cada um que expresse o que acha 

que é necessário buscar pessoalmente mediante o texto lido. 
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04. Termine orando por um “reavivamento”. Peça ao Senhor que incendeie a cada um com 
mais “fome e sede” de se aprofundar no relacionamento íntimo com Cristo Jesus. 

05. Anuncie as três outras lições seguintes: Jesus o Profeta, Sacerdote e Rei. 
 
Reafirme para todos os discípulos o propósito de uma caminhada em Células com 
comprometimento e aliança com todos. 
 

• Todos orando por todos. 
• Todos servindo a todos. 
• Todos se relacionando em amor com todos. 

 
Oro para que o Senhor continue te edificando e fazendo-te muito frutífero neste ano. 
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LIÇÕES DAS CÉLULAS 
TEMA: Jesus Cristo 

PROPÓSITO: Conhecê-lo mais profundamente para nos tornar mais parecidos com Ele. 
TEXTO BASE: Romanos 8.29 

 
   
 
Meus irmãos;  
Somos líderes de vidas, líderes de uma célula do Corpo de Cristo! 
Isto é um privilégio, uma honra e também uma responsabilidade. 
 
Temos orado por cada um dos nossos discípulos? 
Esta é uma ação poderosa, a mais eficaz, e que só nos custa dedicação. 
Não podemos negligenciar a cobertura de oração por cada irmão. Amplie, nestes próximos dias, o 
seu tempo de oração por cada vida. Busque saber as necessidades dos discípulos e de suas 
famílias. 
 
Estamos estudando sobre Jesus! 
Estas lições também foram estudadas no ano passado. Entretanto, lembrem-se: 
Não estamos cumprindo um currículo. Não estudamos a Bíblia para dizer: “já estudei isto”. 
A cada momento que passamos por um assunto bíblico, estamos nos alimentando 
espiritualmente. 
 
Além disto, precisamos nos recordar sempre que nossa mente é limitada. Precisamos rever, em 
todo o tempo, todas as questões bíblicas, para que nossa carne e nossa alma estejam submissas 
às verdades de Deus Pai. 
 
Estamos consolidando este conceito entre nós:  
Ninguém pode proclamar: “eu já estudei isto.” ou “Eu já sei isto.” “eu não preciso...” 
Nossa humildade em Cristo Jesus precisa nos levar a caminhar juntos, no passo simples de todos, 
sem altivez ou “orgulho espiritual”, dependendo completamente de uma palavra diária de Deus. 
Todos nós, em toda a caminhada cristã, somos “meninos”, aprendendo cada dia mais, porém, 
permanecendo na simplicidade do Reino e dos ensinos de Cristo. 
 
Vamos nos dedicar a estudos cada vez mais profundos. Vamos receber do Espírito Santo toda a 
capacitação e revelação para maturidade espiritual, mas tudo isto nos levará a sermos simples, 
estudando os preceitos básicos e vitais do Evangelho de Jesus Cristo, repetidamente, durante 
toda a vida. 
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Peça ao Espírito Santo que te capacite cada dia mais, para liderar e facilitar as reuniões da Célula 
de tal forma que haja tempo para a aplicação final, com oração por cada vida e família. 

 
Que o Senhor nos dê dias mais abençoados ainda, e uma colheita abundante. 
 
 
Motivos de oração neste mês: 

1. Cada discípulo deve orar por três pessoas, pedindo ao Senhor uma intervenção para 
salvação, libertação, cura e conversão. 

2. Orem por todos aqueles que farão o Encontro com Deus. 
3. Orem pelos que vão se batizar. Este é um tempo de batalha, quando o inimigo deseja 

intensamente impedir as pessoas de tomarem um passo tão importante. 
4. Orem pelos preparativos para nosso retorno à televisão. O programa estréia no dia 20 de 

Março, Sexta Feira, às 21:00 horas. Estamos pedindo ao Senhor a provisão financeira para 
todo este empreendimento, a provisão espiritual para comunicarmos o Evangelho com 
graça e unção, a fim de alcançarmos milhares de vidas com a Salvação em Jesus Cristo. 

5. Orem pelo casamento do Maxwell e Vailda. 
6. Orem pelo teatro infantil. Pedimos ao Senhor autoridade, unção, criatividade e ousadia 

para alcançarmos crianças e pais que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e 
Salvador. 

 
AGENDA 
Divulgue, ore e acompanhe, para que todos estejam motivados a participarem. 
 
07/Março – Encontro dos líderes de Células no sítio 
14/Março – Casamento do Maxwell e Vailda – Auditório da Igreja Batista da Floresta 
21/Março – Teatro infantil – (Estamos procurando ainda um local maior para este evento.) 
28/Março – BATISMOS – Acontecerão no mesmo sítio onde realizaremos o “Encontro com Deus”. 
27, 28 e 29/Março – ENCONTRO COM DEUS. Atenção às inscrições e mais detalhes na secretaria. 
 
04/Abril – Sábado – Nosso próximo encontro dos líderes e suas famílias no sítio. 
Separe este tempo para passarmos o dia todo juntos em comunhão, oração, lazer e alegria! 
 
ABRIL – Celebrações da Páscoa – Incentive todos a reestudarem “As estações”. “O ano da 
frutificação”. Isto nos ajudará a compreender qual a estação que estamos vivendo e o que vamos 
celebrar diante do Senhor durante a Páscoa. (Disponíveis no site ou na secretaria) 
 
Agradecemos a todos os discípulos pela campanha da televisão e do ministério infantil. 
Levantamos todos os recursos que precisávamos. Glória a Deus pela liberalidade e investimento 
de cada um. 
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Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de participar em um destes investimentos peçam ao 
Senhor “sementes”. Ele nos dará em abundância para todas as demais frentes de ação ministerial 
da Igreja. 
 
 

 “Então Samuel tomou uma pedra, e a pôs entre Mizpá e Sem, e lhe chamou Ebenézer;  
e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor.” 

1 Samuel 7:12 
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CÉLULA / Líder: 
Local: 
 
Irmãos participantes comprometidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irmãos que freqüentam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas 
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