
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este é o primeiro encontro dos Núcleos deste ano. Retomamos nossa caminhada de 
comunhão, discipulado, evangelismo e crescimento nos pequenos grupos. 
Temos como alvo, em cada reunião dos Núcleos, a proclamação profética sobre as vidas. Hoje 
vamos estudar “ASSUMINDO QUE SOU DISCÍPULO”. 
 

João 8:12 
De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue 
não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida. 

 
Há um motivo pelo qual, sabiamente, decidimos seguir Jesus; ninguém quer andar em trevas! 
Mas, para muita gente, o brilho deste mundo engana, parece ser luz e direcionamento. 
Certamente, a verdadeira luz só pode vir da Palavra, de Jesus, de Seu Reino. Se queremos ter 
um caminho aplanado, luz, sustento, vigor, sabedoria... precisamos seguir Jesus; precisamos ser 
seus discípulos! 
 
É mais do que frequentar cultos ou ser membro de alguma igreja.  
 

RENDER-SE COMPLETAMENTE 
Marcos 10:17-22 
17 E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, 
ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? 
18 Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, 
que é Deus. 19 Sabes os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não 
furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai 
e tua mãe. 20 Então, ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a 
minha juventude. 21 E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta: Vai, 
vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu; então, vem 
e segue-me. 22 Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, 
porque era dono de muitas propriedades. 
 
 
 

REUNIÃO DO NÚCLEO 

ASSUMINDO QUE SOU DISCÍPULO 
 
Cristão nominal, frequentador ou discípulo de Jesus? 
Quem eu sou de verdade. 
Eu pertenço! 
Estou aqui para frutificar. 
 
Em 2020 estudamos 
VÓS SOIS O SAL DA TERRA, A LUZ DO MUNDO! 



FAZER AS COISAS CERTAS DO MODO CERTO 
Lucas 14:25-33 
25 Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: 26 Se 
alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe", e mulher, e filhos, e irmãos, 
e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.  
 
27 E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu 
discípulo.  
 

28 Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro 
para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? 29 Para não 
suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que 
a virem zombem dele, 30 dizendo: Este homem começou a construir e não pôde 
acabar. 31 Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta 
primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem 
contra ele com vinte mil? 32 Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-
lhe uma embaixada, pedindo condições de paz.  
 
33 Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não 
pode ser meu discípulo. 

 
SOMOS UMA COMUNIDADE, UMA IGREJA LOCAL EM CÉLULAS 
O Projeto Adoradores, desde seu primeiro dia de existência como igreja local, valoriza os 
pequenos grupos. Investimos na comunhão, no discipulado um a um e no crescimento espiritual 
e ministerial de cada discípulo. O que nos move não é a estrutura ou logística eclesiástica, mas 
os princípios de Deus para vínculos de serviço e amor. 
 
Nosso desafio no início desta temporada é a renovação ou estabelecimento de uma firme 
resolução, um compromisso com Jesus de sermos verdadeiros discípulos.  
Participamos dos cultos por compromisso, por convicção da necessidade de alimento espiritual, 
comunhão, louvor, adoração, altar. 
Participamos dos pequenos grupos por disposição em servir e desejo de crescer. 

 
EU PRECISO... 
JESUS ORDENOU:  
Estamos unidos no propósito de nos confrontar em toda ministração 
recebida assumindo um posicionamento diante de Deus e dos irmãos. 
A cada semana, nas mensagens ou nas lições das Células, vamos anotar 
e publicar o que reconhecemos necessário para o aperfeiçoamento 
como discípulos genuínos de Jesus Cristo. 
Queremos saber o que Ele ordenou e segui-lo! 

 
Mateus 7:24-27 
Os dois fundamentos  
24 Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será 
comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha; 25 e 
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto 
contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 26 E todo 
aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um 
homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia; 27 e caiu a chuva, 
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela 
casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. 



PALAVRA PASTORAL 
Cada discípulo deve ouvir ou assistir às ministrações das Células antecipadamente. Dessa forma, 
todos poderão participar com mais profundidade dos pequenos grupos. 
 
A Palavra de Deus é alimento, pão vivo, nos sustenta espiritualmente. Se estamos nutrindo 
nosso espírito, então a alma será tocada, curada, refrigerada; a sabedoria virá para lidarmos 
com as questões físicas, materiais do cotidiano. Prosperaremos! 
 
Experimente a disciplina de fundamentar sua vida nas ministrações de cada semana com 
devocional, leitura bíblica, oração e vida com Deus em casa. Nas reuniões das Células você 
sempre terá um testemunho e motivos de louvor e adoração. Você será canal de Deus para 
outros, terá alegria em cultuar ao Senhor e ver os frutos do Espírito Santo em sua vida. 
 
Os líderes de Núcleos e os líderes de Células não ministrarão novamente a Palavra da semana. 
Eles facilitarão a reunião de tal forma que todos possam dar um pequeno testemunho sobre o 
que Deus falou com a lição estudada. Alguns poderão fazer perguntas ou colocar motivos de 
oração em torno de “EU PRECISO... JESUS ORDENOU:” 
 
 
 
Testemunhos, comentários, acréscimos e perguntas deverão estar em torno de 4 perguntas que 
serão colocadas em cada lição. 
 
As perguntas ajudarão no direcionamento das reuniões do pequeno grupo. Visam conduzir os 
assuntos para que não haja desvios do tema e para o máximo de frutificação do conteúdo e da 
participação de cada discípulo. 
 
AS PERGUNTAS DESSA LIÇÃO 
 

1. O que você pensava sobre ser membro da igreja e qual a diferença agora, entendendo 
o que é ser discípulo de Jesus? 

2. Quais são os seus desafios pessoais para priorizar o Reino de Cristo? 
3. Como você pode atuar na Célula, como discípulo de Jesus, para que outros cresçam 

também? 
4. Se você reconhece que pode crescer como discípulo, quais atitudes assumirá neste ano 

para participar da forma mais frutífera possível? 
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