ROTEIRO
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Referente à ministração do dia: 15/02/2019

Visão

Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.
Missão
Conquistar nossa geração para Cristo com células que se multipliquem pelo menos uma vez ao ano.

UM REAÇÃO DIFERENTE
Em nossa célula hoje, iremos falar a respeito de um homem que enfrentou uma pressão muito forte e usou uma
arma eficaz. Teve uma chance de fazer o que era mais fácil, mas resistiu à pressão e transformou-a numa coisa boa!

I – FICA A DICA:

[TÍTULO DA BARRA
LATERAL]
Resumo da Ministração
Davi foi a pessoa que
enfrentou situações extremas feitas
pelo rei Saul e, às vezes, por seus
próprios amigos.

Objetivo: Aprender formas que
podem usar para reverter
pressões negativas do grupo e
ainda conservar a amizade.
Verdade Central Relacionada:
Discernir as pressões dos grupos e
modos de preservar a Fé diante
das pressões.
Texto base: 1 Samuel 24.1-22

Davi tinha um coração obediente
•
I Reis 15.5 “Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e
não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do
Senhor durante todos os dias da sua vida(...)”
•
O sonho de Davi não era se exaltar nem se gloriar.
Pelo contrário, ele queria honrar a Deus, construindo-lhe uma
casa.
No Livro de 1 Samuel, capitulo 24, versículo 1 você
encontrará a palavra En-Gedi, que é um oásis na costa
oeste do mar Morto.
1 Samuel 24.3-22: O grande respeito de Davi pela
unção de Deus o levou a poupar a vida de Saul quando o
rei estava em seu poder. A mudança de atitude de Saul
(vv.16,17) foi, infelizmente, apenas temporária.
II - CRONOGRAMA
1- Recepção / Bate-papo (Receba as crianças e juniores,
cumprimente-as e converse um pouco com elas sobre a sua
semana).
2- Louvor / Adoração: Prefiro ter Jesus – Os Ovelhas
3- Oferta: Líder não esqueça de ensinar as crianças que não
devemos chegar à presença de Deus com as mãos vazias,
que devemos trazer sempre a nossa oferta de gratidão e de
amor a Ele.
4- Pedidos de Oração: Líder ore por todos da célula e por
seus pedidos específicos.
5- Revisão da lição anterior: Faça perguntas da última lição
dada. (Conseguiram cumprir os desafios?).
6- Quebra-Gelo:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8xN9_xcndE
“Qual pressão você quer jogar fora?”

III - AO LÍDER
Por que sou influenciado tão facilmente por outras
pessoas? Está no fato de que meus pensamentos são
controlados por querer saber o que os outros pensam a meu
respeito; eu tenho medo do que os outros vão dizer se eu
confesso no que realmente acredito, ou se não participo
daquilo que eles fazem. Talvez eu possa perder o meu status
com eles, e eles começam a falar de mim assim que eu me
distancio deles. A essa situação também podemos dar o

nome de “temor de homens”; isso é o contrário de temer a Deus e servir a Ele, é a razão pela qual é tão difícil de
resistir à pressão de grupos.
Como posso vencer o temor de homens e resistir à pressão de grupos?
Eu tenho que reconhecer a verdade sobre mim mesmo. Eu tenho que confessar que estou preso ao que as pessoas
pensam sobre mim. Eu tenho que admitir que por causa da pressão, da influência do meu entorno e da mídia, muitas
vezes tomo decisões que não condizem com a vontade de Deus. E eu deveria ter um desejo por ser liberto disso!
Somente então Deus pode começar a me ajudar. Não somente isso, mas Ele pode me ajudar a ser uma boa influência
no ambiente que vivo!
Servir unicamente a Deus
Pode parecer muito importante ser aceito pelas pessoas, mas qual o significado para você ser aceito por Deus e ser
valoroso para Ele? Se minhas ações estão guiadas por aquilo que as outras pessoas pensam de mim, então perco o
meu contato com Deus e a capacidade de servir a Ele e ouvir a sua voz. “Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o
teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças.” Deuteronômio 6.5. O primeiro passo para ser capaz de
resistir à pressão de grupos, é a decisão de viver unicamente para Deus: amar a Ele e ter temor de pecar contra Ele.
IV – INTRODUÇÃO
Primeiro dia de aula. Quase todos os seus colegas chegaram na classe exibindo mochilas novas. Você não.
A sua mochila é a mesma há três anos – já está velha, suja e surrada. Enquanto todo mundo mostra as mochilas
novinhas, você discretamente empurra a sua para baixo da carteira, torcendo para ninguém ver. Quando chega em
casa, qual a primeira coisa que faz? Manhêêêê… Preciso de uma mochila nova! Afinal você não quer ser o único
diferente…
Por outro lado, foi o máximo aquela vez que você teve uma ideia “super” diferente para o trabalho de Ciências. Foi o
maior sucesso! Além de tirar a nota máxima, a professora elogiou para a classe inteira a sua ideia. É… às vezes,
pode ser muito legal ser diferente!
Pense um pouco…
Tente se lembrar de algumas situações em que você sentiu vergonha por estar diferente dos seus amigos. Lembrou?
Agora procure lembrar situações em que ser diferente foi muito legal.
V – ANDAMENTO
V = Versículo VV = Versículos
Você sabia que Jesus também passou pelo dilema de ser ou não ser diferente? Isso mesmo! Exatamente
como todos nós. Quer ver?
1. Jesus Se tornou igual a nós
“Jesus, […] embora sendo Deus, […] esvaziou-se a si mesmo […] tornando-se semelhante aos homens” (Fp 2.6-7 –
NVI).
Lendo Filipenses 2.5-8, você diria que (responda sim para as alternativas que achar corretas):
• Jesus é Deus, mas decidiu tornar-Se igual a um homem.
• Jesus foi homem, mas nunca foi Deus.
• Jesus precisava se tornar igual a um homem para que pudesse morrer na cruz em meu lugar.
• Jesus nunca foi um homem igual aos outros, porque sendo Deus Ele tinha vantagens.
• Jesus foi homem igual a mim – nasceu, cresceu e morreu, como acontece com qualquer pessoa.
Para Jesus nos salvar, Ele não poderia ser diferente de nós. E para ser igual a nós, Ele decidiu tornar-Se um homem.
Jesus foi um homem exatamente como eu e você:
• nasceu como um bebezinho (Lc 2.7,11);
• cresceu como um menino (Lc 2.40);
• tornou-Se um adolescente (Lc 2.42,52);
• transformou-Se num adulto (Lc 3.23);
• teve necessidades, alegrias e tristezas como todos nós (Jo 11.32-36; Lc 24.40-43).
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Jesus viveu como alguém igual a você. Por isso Ele pode compreendê-lo em tudo, porque experimentou e enfrentou
os mesmos problemas que você enfrenta (Hb 2.18).
2. Jesus foi diferente de todos nós
Se por um lado Jesus viveu uma vida de homem igual a nossa, por outro lado a vida Dele teve algo de muito diferente.
Sabe qual é a maior diferença entre a vida de Jesus e a vida de todos os homens?
Leia Romanos 3.23 e responda:
a. Quem foi que pecou?
b. Isso inclui eu e você?
Discuta com seus colegas da célula e responda as alternativas que a turma achar mais correta:
Pecado é…
• fazer uma coisa que todo mundo diz que é errado.
• tudo aquilo que sentimos, pensamos ou fazemos que desagrada a Deus.
• tudo aquilo que o pastor da igreja diz que não se pode fazer.
• qualquer coisa que eu sinta, pense ou faça, e que seja proibido.
Que tal você e seus colegas fazerem uma lista com exemplos de pecados que todos nós já cometemos? Para ajudar
a pensar, procurem lembrar de pecados de pensamento, pecados de sentimento e pecados de comportamento.
Pense bem
A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam do nosso Deus (Is 59.2).
Todos nós já pecamos, não é verdade? Isso quer dizer que estamos separados de Deus, certo? Então, como fazer
as pazes com Ele? Busque a Deus para uma conversa sincera e:
• reconheça que é pecador (Rm 5.9);
• arrependa-se dos seus pecados (1Jo 1.9);
• confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador (Rm 10.9).
VI –Clímax
Você já conversou com Deus sobre cada um desses pontos? Não perca tempo! Faça as pazes com Ele hoje
mesmo.
Agora leia Hebreus 4.15 e descubra a maior diferença entre Jesus e nós.
a. O que Jesus experimentou como qualquer um de nós?
b. Mas qual a diferença entre nós e Ele?
Jesus foi a única Pessoa que nunca pecou!
3. Jesus fez a diferença na história da humanidade
Apesar de não ser diferente de nós (Ele foi verdadeiramente humano), Jesus viveu de maneira tão diferente que Se
tornou o homem mais conhecido do mundo!
Você sabia que…
…antes de Jesus,
• pouquíssimas pessoas no mundo sabiam ler?
Mas Jesus disse que todos precisavam conhecer as Escrituras (Mt 22.29; Jo 5.39). Para isso, era preciso que todos
aprendessem a ler! De lá para cá, muitas pessoas que amavam a Jesus lutaram para que cada vez mais pessoas no
mundo aprendessem a ler e pudessem ler a Bíblia em sua própria casa.
• era comum os homens acharem que as mulheres eram menos inteligentes do que eles?
Mas Jesus tratou igualmente homens e mulheres, e ensinou muitas verdades profundas a elas (Jo 4.19-26). Ele
mostrou que homens e mulheres são igualmente capacitados para aprender. Hoje, praticamente no mundo inteiro
meninos e meninas frequentam as mesmas escolas e recebem a mesma instrução.

• quase todos os povos possuíam escravos?
Esses escravos não tinham praticamente direitos, apenas deveres. Eram pessoas excluídas da sociedade. Mas Jesus
disse que Ele veio salvar a todos: escravos e livres (1Tm 2.3-4; 1Co 12.13). E, pouco a pouco, as nações que amavam
a Jesus foram acabando com a escravatura, dando exemplo para que muitas outras fizessem o mesmo.
• muitos judeus pensavam que só eles iriam para o céu?
Eles achavam que o nosso Deus era só deles, e por isso só salvaria as pessoas nascidas no seu povo. Mas Jesus
disse que qualquer pessoa, de qualquer nação, que acreditar que Ele é o Salvador será salva e terá a vida eterna
(Rm 10.12). Hoje existem pessoas das mais diversas nações espalhadas pelo mundo inteiro que creem em Cristo.
VII – FINAL
Conclusão
Hora da mudança
Viu só? Jesus teve que ser muito corajoso para lidar com os dilemas de ser ou não ser diferente.
• Teve coragem para esvaziar-Se e tornar-Se igual a nós, mesmo sendo Deus.
• Teve coragem de ser diferente e dizer “não” às tentações, por isso nunca cometeu nem um pecado.
• Teve coragem para viver de forma tão diferente que tudo o que disse, viveu e ensinou mudou a história da
humanidade. E você? Tem coragem de ser diferente da maioria das pessoas do mundo? Tem coragem de aceitar a
Cristo como Salvador e tornar-se cristão?

Desafios (Salvos)
Evite más companhias / Assuma hoje mesmo o compromisso de ser diferente por amor a Jesus!
Se eu recebo a verdade e reconheço como sou facilmente influenciado pela pressão de grupos,
deveria ser óbvio não me colocar em situações nas quais esteja sujeito a tentações. Em 1 Coríntios 15.33
está escrito: “Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes.” No profundo do meu
interior eu sei muito bem quem tem uma grande influência sobre mim.
“Mas eles são meus amigos“, digo pra mim mesmo, se os contrariar, talvez vão me rejeitar!“ Mas se
eu continuo gastando o meu tempo com esses amigos“, – com estes que me influenciam a fazer aquilo que
eu sei que é errado – Então não posso servir a Deus e ser fiel a Ele. Más conversações incluem também as
coisas que eu assisto, o que ouço, em quais sites navego e o que leio. Tal má conversação escurece minha
visão e meu alvo de ser liberto do pecado, e pode me conduzir a tentações desnecessárias. Somente quando
eu me distancio das más companhias, posso começar a ter progresso na vida como cristão!

Apelo (Não Salvos)
Jesus viveu como alguém igual a você. Por isso Ele pode compreendê-lo em tudo, porque experimentou e
enfrentou os mesmos problemas que você enfrenta (Hb 2.18).
Apresentar o Plano da Salvação: Cristo, o Filho de Deus, nunca fez nada de errado. Ele recebeu na cruz,
espontaneamente, o castigo que cada pessoa deveria receber. Deus colocou sobre Ele o seu e o meu
pecado. Cristo derramou o Seu sangue por nós. Ele morreu, mas não ficou morto. Jesus ressuscitou e está
agora no Céu.
ASSOCIAÇÕES SUGERIDAS: “Agora por causa do que o Senhor Jesus fez por você, seus pecados podem
ser perdoados.”

APLICAÇÃO: ensinar que sempre vale a pena agir corretamente, escolhendo o caminho bom.
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