Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida
Pr Reuel Martinez
Estudo do mês de janeiro

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br;
www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo
os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer
Jo 13.36—14.11
A vida do discípulo de Jesus é como uma jornada. Assim como nos preparamos para uma
viagem e procuramos conhecer a estrada e o destino, também precisamos saber o que nos aguarda em
nossa caminhada cristã e aonde chegaremos.
No texto de Jo 13.36—14.11, Jesus estava se preparando para a cruz e oferece orientação para os seus
seguidores, que seriam deixados aqui sem ele. Antes de partir, Jesus planejou uma jornada para cada
um de nós.
Informações que precisamos saber sobre nossa jornada neste mundo:
1. Temos que saber para onde vamos
o Alguns seguidores de Jesus não sabem o destino!
 Pedro (13.36)
 Tomé (14.5)
o Vamos para casa (14.2,3), para junto do Pai
 Estamos aqui só de passagem
 Ter em mente que o céu é o nosso destino nos ajuda a enfrentar as
dificuldades que encontraremos por aqui
o Mas antes precisamos passar pela cruz (14.3)
 Jesus não foi construir apartamentos no céu. Ele foi propiciar nosso acesso a
Deus. Isso acontece por meio da cruz
 Cruz significa morte
 O caminho para o céu passa pela cruz (13.36)
 Precisamos estar dispostos a dar nossa vida por ele! (13.37)
Lc 9.23: “Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome cada dia a sua cruz e siga-me”
Resumo: Estamos indo para casa, mas precisamos passar pela cruz
2. Temos que saber como fazemos para chegar lá
o Por meio de Cristo
o Ele é o único caminho (14.6)
Mt 7.13,14: “Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso, o caminho que

conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela), 14 porque estreita é
a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que
acertam com ela”
3. Temos que saber de que precisamos para chegar lá
o Fé (14.1,11)
 Essencial para a nossa jornada aqui.

Rm 1.17: “Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está
escrito: o justo viverá pela fé”
Conclusão:
Estamos numa jornada rumo ao nosso lar. Essa jornada pode, muitas vezes, parecer difícil e o destino
pode muitas vezes parecer distante e inalcançável. Mas Cristo nos encorajou a que prosseguíssemos
firmes, pois ele mesmo é a nossa força. O mesmo Deus que fez grandes coisas por meio de Cristo está
conosco (vv.8-11)
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à
vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

