QUEM É JESUS?
QUEM É JESUS? – LIÇÃO PARA DIA DO AMIGO DA CÉLULA
Boas-vindas Chegue alguns minutos antes do horário na reunião desta semana e ajude seu anfitrião e os demais
membros do grupo com as tarefas distribuídas na semana anterior. Com esse grupo de pessoas que chegará um
pouco antes, preparem o lanche, algum item de decoração e as lembrancinhas para os visitantes. Coloque uma
música cristã ambiente (com volume baixo). Ore pedindo a Deus para cuidar de cada detalhe e para preparar o
coração dos visitantes. Ore em especial para que a presença real e manifesta de Deus inunde o ambiente.
À medida em que os membros da célula e visitantes começarem a chegar, receba-os com carinho e alegria. Tão
logo sirva o lanche e deixe as pessoas terem um tempo mais livre de conversa e comunhão. Cuide para que nenhum
visitante fique deslocado ou sozinho.
Quebra-gelo Peça aos presentes para se assentarem em roda e agradeça a presença de todos. Faça uma oração
entregando o controle da reunião a Deus e pedindo que o Espírito Santo fale aos corações.
Esclareça que teremos um tempo para nos conhecer um pouco e peça para as pessoas formarem grupos menores
com aproximadamente três ou quatro integrantes, de preferência misturando pessoas que não se conhecem.
Entregue para cada grupo papéis, canetas ou lápis de cor. Durante a apresentação, peça aos presentes para falarem
sobre os seguintes tópicos:
1) Nome e informações pessoais (trabalho, família, etc.)
2) Quem trouxe você à célula? Quanto tempo participa?
3) Quais informações históricas você sabe a respeito de Jesus?
4) Porque Jesus pode ser considerado um personagem marcante?
# Logo que todos falarem a respeito de Jesus, cada grupo pequeno deve utilizar papel e caneta para desenhar
em imagens, gráficos ou símbolos (não vale texto) algo marcante sobre Cristo, esse personagem tão intrigante.
Depois que o desenho estiver pronto, oriente o grupo a registrar por escrito as principais informações históricas
levantadas sobre Jesus. Capriche ao desafiar cada grupo a usar criatividade na expressão dos conteúdos
conversados.
Louvor Desfaça os grupos pequenos e reúna novamente em roda todos os presentes. Peça para guardarem os
papéis por um instante, pois logo conversaremos sobre eles.
Explique como você está alegre com tudo o que Jesus tem feito na sua vida e na sua célula. Comente que Jesus
se faz presente sempre que dois ou três se reúnem em nome dele. Desafie os presentes a acalmarem o coração e
começarem a pensar sobre motivos que cada um tem para agradecer a Deus. Explique que os momentos de louvor
e adoração que teremos, guiados por canções, são uma excelente oportunidade para se apresentar o coração
a Deus. Desafie cada um, enquanto a música toca, a falar com Deus sobre esses motivos de gratidão e também
expressarem para Deus com sinceridade como está o coração de cada um nessa noite.
Entregue por escrito ou envie mensagem no celular contendo as letras das músicas que serão ministradas.
Sugestão: procure pelo Vox Central no YouTube e escolha uma das nossas músicas.
Aproveite e inscreva-se no canal. https://www.youtube.com/channel/UCGRKA1qRSqlOWNcqyMK6SOA
Mensagem/Palavra Ao encerrar o período de louvor e oração, peça para os grupos pegarem seus papéis e
apresentarem brevemente os desenhos e registros escritos. Aproveite os desenhos para interagir com as pessoas
e descontrair um pouco. Em seguida, procure recapitular os registros escritos que mais se repetiram nos grupos
para destacar as informações históricas sobre Jesus a fim de introduzir a mensagem da noite.
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Quem é Jesus? Diante dos historiadores é inegável que Jesus existiu. O volume de fatos e registros sobre a vida
de Jesus é tão grande que todos, inclusive estudiosos ateus, atestam sobre a veracidade da sua existência. Ele não
só existiu como marcou a história, pois até mesmo o calendário é dividido entre antes e depois de Cristo. Apesar
de sua inegável existência, as opiniões a respeito de Jesus são diversas. Seria ele o filho de Deus? Ou um homem
comum? Um grande líder? Um revolucionário? Um bom exemplo? Um lunático?
Se você se dedicar a estudar o que Jesus dizia sobre si mesmo, vai descobrir que ele nunca ficou em cima do
muro, buscando uma maneira leve e tranquila para se apresentar. Ele sempre falava com muita autoridade
e suas declarações sobre si mesmo eram bastante radicais. Acabamos de ter aqui na célula um momento de
apresentações, em que cada um contou um pouco sobre sua vida. Vamos olhar algumas conversas de Jesus e ver
como ele se apresentava:
Jesus, o filho de Deus. - João 5: 17-24
Jesus, o pão que desceu do céu. - João 6: 32-40
Jesus, a ressurreição e a vida. - João 11: 25-27
Por meio desses textos que lemos, Jesus, ao se apresentar, deixa claro quem ele era. Jesus não permitiu que as
pessoas de sua época o reconhecessem apenas como um mestre ou exemplo. Como dissemos, ele não ficou em
cima do muro e as pessoas que o conheceram também não puderam ficar. Ou elas o receberam como o filho de
Deus, o salvador do mundo. Ou o consideravam um louco, abusado e herege.
Para você, quem é Jesus? Você deseja ter comunhão com Deus Pai por meio de Jesus, o filho? Você tem fome e
percebe que os prazeres e realizações desta terra não conseguem saciar sua alma? Você deseja receber a vida que
Deus tem para você nessa terra e a vida eterna ao final?
Foi exatamente para isso que Jesus abriu mão de ser Deus e se fez um homem como nós. Ele veio para nos
resgatar dos nossos pecados e abrir um caminho de comunhão com Deus. Mas como receber a vida que Ele
conquistou para mim? Pela fé! Lemos que “quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida” (João 5:24). Fantástico! Jesus dá nova vida a todos
aqueles que creem.
Como entender a fé? O que seria crer em Jesus? Com certeza Jesus não está se referindo a uma declaração
da boca para fora, mas uma crença que transforma minha vida por completo. Considere o seguinte exemplo:
imagine que você conheceu um cientista que realizou uma pesquisa com você e chegou à descoberta que o tipo
de alimentação que você consome, combinada com sua carga genética, vai levar você e sua família à morte em
no máximo um ano. O que essa informação geraria em você? Se você realmente acreditar que essa pesquisa é
verdadeira, você vai continuar vivendo sua vida do mesmo jeito?
Crer em Jesus deve gerar uma mudança global em nossa vida. Perceba que eu não preciso mudar minha vida para
crer em Jesus. Entretanto, logo que a verdade da vida de Cristo inunda meu coração, minhas convicções e ações
são transformadas por completo. Ao me deparar com Cristo, descubro que os alimentos que minha alma tem
consumido tem me levado à morte e descubro que Ele tem para mim escolhas novas que me levarão à vida. Ou
seja, uma fé genuína sempre vai gerar mudanças em minhas prioridades, posturas e escolhas.
Antes de Cristo (A.C.) e Depois de Cristo (D.C.)
Dizer que teve um encontro com Jesus, mas continuar pensando e vivendo do mesmo jeito é, no mínimo,
questionável. Seria como alguém entrar agora nesta sala dizendo que acabou de ser atropelado por uma carreta,
mas totalmente inteiro, sem nenhum machucado. Você acreditaria nessa história? Alguém que diz ter tido um
encontro com Jesus, mas não apresenta nenhuma marca desse encontro, deve avaliar se realmente conheceu o
Cristo vivo.
Você consegue perceber um antes e depois de Cristo em sua vida? Conversamos mais cedo sobre vários fatos
históricos sobre Jesus. Para todos aqueles que percebem Jesus como um homem que viveu nesta terra, isso
significou apenas informações e opiniões sobre Jesus. Mas quando recebo, pela fé, as boas novas da salvação em
Cristo, isso gera uma transformação na minha vida. Jesus deixa de ser um personagem e passa a ser um divisor de
águas.
Testemunho Peça a um dos integrantes da sua célula para dar um testemunho sobre como conheceu a Cristo e
como isso representou um marco em sua vida. Ajude essa pessoa a organizar as informações do testemunho, de
maneira que fique claro como Jesus dividiu a história da vida dessa pessoa entre antes e depois de Cristo. Oriente
para que o testemunho seja forte e sucinto. Prepare esse testemunho antes da reunião da célula e, de preferência,
peça a pessoa para escrever um pequeno texto respondendo às perguntas: para você, quem é Jesus? Você
consegue perceber um antes e depois de Cristo em sua vida?
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Conclusão
Após o testemunho, passe um dos vídeos encontrados no YesHeIs Brasil, canal do YouTube. Escolha qual dos dois
vídeos se encaixa melhor à realidade da sua célula:
Vídeo 1: YesHeIs – Jesus? https://www.youtube.com/watch?v=7yA840isyqA
Vídeo 2: YesHeIs – Até o último fôlego https://www.youtube.com/watch?v=BaK-IhbvZfc
Conversamos claramente sobre quem Jesus afirma ser e o que Ele pode fazer na vida daqueles que têm uma fé
verdadeira nele. Para finalizar, vamos ver o que Jesus espera de nós, em resposta. Podemos encontrar em Lucas 9:
18-26 uma conversa muito clara com os discípulos.
1. Quem vocês dizem que eu sou? (v. 20) Jesus pergunta para você, nesta noite:
você reconhece que Ele é o Cristo enviado por Deus para salvar o mundo?
2. É necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia (v. 22).
Você crê que Ele morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados, que Ele ressuscitou e hoje está vivo?
3. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me (v. 23).
Você está disposto a abrir mão da sua vida, entendendo que os planos de Jesus para você são melhores do
que os seus próprios? Você se arrepende dos seus pecados e está disposto a tomar sua cruz diariamente?
Apelo e Oração
Desafie os presentes a fecharem os olhos para poderem se concentrar e refletir em tudo o que foi falado. Como
você vai responder a Jesus nesta noite? Você deseja abrir seu coração para Jesus e deixar ele mudar sua vida?
Peça para aqueles que quiserem repetirem a seguinte oração:
Jesus eu reconheço que o Senhor é o filho de Deus. Reconheço que viveu nesta terra, morreu pelos meus pecados
e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que tu és o Cristo. Peço que hoje o Senhor marque minha história entre
antes e depois de Cristo. Estou disposto a caminhar com o Senhor até o final da minha vida, negando meus
desejos e convicções pessoais para me alinhar à sua vontade. Obrigado por me amar e se importar comigo.
Peça a aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez para se manifestarem.
E aos que já haviam orado antes se comprometendo com Cristo, mas que abandonaram
a fé e assumiram de volta o controle da vida, para se manifestarem.
Ore por eles e coloque sua vida e toda a célula à disposição para auxiliar na caminhada com Cristo.
Anote os nomes e os contatos de todos os visitantes.Ore por eles durante os dias
seguintes e entre em contato com cada um em no máximo três dias.
Registre no Célula.in a presença da célula e quais pessoas decidiram por Cristo na reunião do dia do amigo.

3

