Há esperança para você
Pr Celso Martinez
De 29 de outubro a 03 de novembro
Culto de 21/10 (noite)

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
outra auxiliar peça a ele para fazer.
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Lucas 5:27-32
Este é um tempo de antagonismos:
Nunca as pessoas tiveram tanto acesso aos bens de consumo, porém, nunca se sentiram tão insaciáveis.
Nunca tiveram tantos meios de comunicação, porém, nunca estiveram tão sós.
Nunca se produziu tantos remédios, porém, nunca tivemos tanta doença.
Nunca tivemos tanto entretenimento, porém, nunca as pessoas se mostraram tão tristes;
Nunca se pode ter tanto de tudo, porém, nunca se viu pessoas tão vazias e deprimidas;
Nunca se viu tanta religiosidade, tantos templos, porém, nunca se viu tanta falta de amor entre os homens;
Podemos nos comunicar com alguém do outro lado do mundo, porém, muitas vezes não sabemos o nome do
vizinho que mora ao lado da nossa casa.
As pessoas precisam de esperança.

•
•
•

O Deus que chama e usa pessoas improváveis:
Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado?
“Abraão era velho, Jacó inseguro, Lia era sem atrativos, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era
codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar, Elias pensou em morrer,
Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico para dizer o mínimo,
Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais com a casa, a mulher samaritana teve vários
casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era
tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles a seu serviço. Ele também usará
você, se deixar de dar desculpas.”
• Uma vida Com Propósitos. Pág. 202

•

Ao longo do Seu ministério, o Senhor Jesus Cristo se deparou com pessoas que apresentaram todos esses tipos
de argumentos.

•

O episódio aqui descrito se constitui na chamada da Mateus, um dos apóstolos de Cristo. Levi era o seu nome
antes do seu encontro com Jesus. No evangelho de Mateus ele é identificado com o nome de Mateus. Em Marcos
e Lucas, é apresentado como Levi.
Publicano – era um funcionário público. Estava entre as pessoas mais desprezadas na sociedade judaica em face
da suposta desonestidade e da violência que empregavam para extorquir dinheiro.
Os fariseus os consideravam como homens sem esperança e sem possibilidade de arrependimento. Ao convidar
Levi, o Senhor Jesus mostra que qualquer pessoa, a despeito do que tenha sido, pode se arrepender e ser
alcançada.
O convite de Jesus foi e sempre é claro: SEGUE-ME.
Temos aqui, três passos que podem mudar qualquer pessoa.
Passos que, com certeza, interferem na vida de qualquer pessoa, de modo a mudá-las.

•
•
•
•
•

1. Uma decisão: DEIXANDO TUDO.
•
•

Deixar tudo é uma ação irreversível. Há muitas pessoas que sabem o que fazer para experimentarem uma mudança
na vida, seja no âmbito profissional, sentimental e espiritual, mas não decidem. Estão sempre protelando, adiando
e empurrando para frente.
O texto nos diz que Levi decidiu: deixou tudo.

✓
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Há pessoas que têm dificuldades em seguir a Jesus Cristo por algumas razões:
Acham-se pecadoras demais.
Acham-se pecadoras de menos.
Preocupam-se com o que outros vão dizer.
Temem uma reação hostil da família.
Temem perder algum prestígio humano.
Adiam para a última hora da vida.

2. Uma atitude: LEVANTOU-SE.
• Não basta a decisão. Decidir é o primeiro passo, mas não é o único.
• Decisão acontece dentro da pessoa, a atitude, no entanto, é o momento em que a decisão ganha forma, ganha
movimento.
• É verdade que tudo começa com uma decisão, mas se ela não for acompanhada de atitude, a decisão tende
a se perder e vai se apagando com o passar do tempo.
• Levi decidiu deixar tudo, mas também tomou a atitude de levantar-se.
• Não são poucos os que decidem, mas desanimam no momento de tomar uma atitude, e, portanto, não
conseguem experimentar o que Deus tem para elas.
3. Um compromisso: O SEGUIU.
• Este é o terceiro passo e que resultou na transformação de Levi.
• Decidiu deixar tudo, tomou a atitude de levantar-se, mas também assumiu o compromisso de seguir a Cristo.
• Há aqueles que estão “quase lá”, ou seja, falta pouco, mas na hora de assumir um compromisso, recuam, por
vários motivos.
• Levi foi adiante. Comprometeu-se em seguir a Cristo. Este é o desafio para qualquer pessoa. Jesus não deseja
admiradores, mas sim seguidores, e isto tem um nome: DISCÍPULO.
• A diferença entre um e outro é o COMPROMISSO.
Conclusão.
1.
2.
3.
4.

Em sua opinião, qual o passo mais difícil de ser dado para seguir a Cristo?
Você conhece pessoas que pararam em algum desses níveis acima citados?
Você tem tido dificuldade em avançar na direção de seguir a Cristo?
Você gostaria de compartilhar com o grupo para que orem por você?

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.
Deixe os visitantes bem confortáveis. Distribua tarefas a todos os membros. Cada pessoa é muito importante e
necessária.

Bom Estudo!

