COMUNHÃO AO ESTAR JUNTOS

Fevereiro
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Nossa intenção é promover a comunhão com Deus e a comunhão mais sincera e prática entre os membros
das células, de modo a nos tornarmos cada vez mais uma grande família de irmãos que têm Deus como Pai.
Que as próximas reuniões sejam um período de grande comunhão e crescimento espiritual.
QUEBRA-GELO
Para dar início a esta lição, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Atualmente, quais são as pessoas com as quais você passa mais tempo? Seus familiares? Amigos?
Colegas de trabalho?
2. Como está o seu relacionamento com essas pessoas? Em paz ou conflito? Profundo ou superficial?
3. Com quais pessoas você deveria passar mais tempo e, por não fazer isso, o relacionamento não está
bom?
TEXTO: Marcos 3:13-15
INTRODUÇÃO:
 É importante notar que amizade, companheirismo e amor prático são considerados um dos mais
importantes pilares da vida de uma igreja. Entretanto, em nosso dia-a-dia tão corrido, envolvidos por
muitos compromissos e obrigações, nunca temos tempo para nada e acabamos negligenciando a
COMUNHÃO. Por isso mesmo, neste mês de Fevereiro, nossas reuniões de células serão direcionadas
a promover uma maior comunhão entre seus membros.
 Uma das maneiras de termos comunhão com as pessoas é passando tempo com elas. Jesus sabia disso
muito bem e, por isso, se dedicou a estar junto de seus discípulos.
1. ESTAR JUNTOS GERA INTIMIDADE
 Quantos discípulos Jesus teve durante o seu ministério? Dezenas, centenas, milhares?
 Seja lá qual for o número, o texto bíblico nos diz que ele escolheu doze para estarem com ele, designandoos apóstolos.
 Como pessoas que receberiam tal autoridade e consequente responsabilidade, aqueles homens,
certamente, necessitariam passar tempo com Jesus para conhecerem sua pessoa, seus ensinamentos,
sua obra e sua missão.
 Por isso, Jesus os escolheu para que estivessem com ele. Estar juntos gera intimidade.
 Semelhantemente, nos dias de hoje, se quisermos ter comunhão com as pessoas, precisaremos passar
tempo com elas.
 Para conhecermos alguém em sua intimidade, temos que nos disponibilizar a estar junto a ela.
 Não há comunhão sem investimento de tempo.
1. Como você poderia estar mais junto das pessoas com quem você deveria ter comunhão?
2. Como você poderia estar mais junto das pessoas da sua célula?

2. ESTAR JUNTOS GERA OPORTUNIDADES DE EXPERIÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS
 Marcos 9.2-4 diz: “Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte,
onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco
resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante
deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus.”
 Se os doze apóstolos eram pessoas que tinham maior intimidade com Jesus, o mestre também tinha três
que lhe eram ainda mais próximos. Tratava-se de Pedro, Tiago e João, os quais, devido a essa maior
proximidade, tiveram a oportunidade de vivenciar experiências extraordinárias com o Senhor, não
provadas pelos outros.
 Eles estiveram com Jesus quando ele foi transfigurado e conversou com Elias e Moisés, um dos maiores
acontecimentos sobrenaturais da Bíblia Sagrada e da História, do qual eles não teriam participado, se não
estivessem com ele.
 Semelhantemente, nos dias de hoje, ao estarmos com as pessoas, geraremos oportunidades para
vivenciarmos, quem sabe, as experiências mais extraordinárias de nossas vidas.
 De fato, ao nos privarmos da comunhão, poderemos perder essas oportunidades e termos histórias mais
pobres do que seria possível.
 Por outro lado, quais são as pessoas que lhe são mais próximas?
 Não são aquelas com quem você vivenciou experiências extraordinárias?
 Assim, se, por um lado, estar juntos gera oportunidades para experiências extraordinárias, por outro,
experiências extraordinárias vivenciadas com outras pessoas proporcionam a nós uma maior comunhão
com elas.
1. Você já viveu experiências extraordinárias junto a outras pessoas? Poderia contar uma delas para o
grupo?
2. Quais experiências extraordinárias você já perdeu por se privar do estar junto com as pessoas?

3. ESTAR JUNTOS GERA APOIO NAS DIFICULDADES
 Marcos 14.32-34 diz: “Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos:
‘Sentem-se aqui enquanto vou orar’. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e
angustiado. E lhes disse: ‘A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e
vigiem.”
 Pouco antes de sua morte, Jesus foi com seus discípulos ao Jardim do Getsêmani. Ordenou que alguns
deles se assentassem e esperassem por ele em determinado lugar, e, chamando Pedro, Tiago e João,
seguiu adiante.
 Nesse momento, na companhia dos três discípulos e, pressentindo sua tortura e morte por crucificação,
ele começou a sentir aflição e angústia, e desabafou com eles, dizendo-lhes que estava profundamente
triste e precisava de apoio.
 Jesus, apesar de ser Deus, necessitou e desejou a companhia e apoio de seus amigos em um momento
de aflição. Ele só pôde recorrer aos seus discípulos porque estava junto com eles. Estar junto gera apoio
nas dificuldades.
 Semelhantemente, nos dias de hoje, estando com as pessoas, tendo comunhão com elas, poderemos
encontrar apoio em momentos de angústia.
 O contrário, entretanto, também é verdadeiro. Ao nos isolarmos, poderemos ficar sozinhos e
desamparados nas dificuldades, o que, certamente, irá aumentar a aflição.
1. Você já encontrou o apoio de outras pessoas em momentos de dificuldade? Poderia compartilhar uma
dessas histórias?
2. Você já precisou de apoio de outras pessoas e não o encontrou por ter se isolado do convívio com
elas e se encontrar sozinho nas circunstâncias?
CONCLUSÃO:
 Estar junto é a primeira e mais simples maneira de se promover comunhão com as pessoas. Não há
relacionamento sem investimento de tempo. Quando passamos tempo com as pessoas, geramos
comunhão através de:
1. Intimidade;
2. Oportunidades para experiências extraordinárias;
3. Apoio nas dificuldades.
DESAFIO:
 Quais são as mudanças que você terá que fazer em sua agenda para dispor de mais tempo para estar
com as pessoas com quem você deveria ter comunhão?
 Quais são as estratégias que você poderia usar para passar mais tempo com as pessoas e, assim, ter
comunhão com elas?

AVISOS IMPORTANTES:
 Encontros – Lembre dos Encontros que teremos este ano e já comece a se organizar, verifique o
calendário para saber quando será o Encontro de sua Rede.
 Encontro de Líderes – Nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro acontecerá em nossa Igreja o Encontro
dos Líderes. Você que é Líder ou Supervisor de Célula deve participar, não será cobrado nada.
 Ação Social – Lembre a todos de sua célula para trazerem o quilo e entregarem nos cultos no momento
das ofertas.
ORAÇÂO:
 Ore pelos alvos e metas deste novo ano.
 Ore pela multiplicação das células e pelos novos Líderes.
 Ore pelos aniversariantes da semana.
 Ore sempre pelas pessoas da sua família.
 Ore por aqueles que tem se afastado da igreja;
 Ore pela fidelidade dos seus discípulos nos dízimos, ofertas e primícias;
 Ore por seus líderes, supervisores, pastores e bispos.

Queremos montar um mural com a foto de cada célula.
Coloque uma foto de sua célula no Facebook com a hashtag #

