PERGUNTAS INICIAIS
1)

Quais informações históricas você sabe a respeito de Jesus?

2)

Porque Jesus pode ser considerado um personagem marcante?

Explique como você está alegre com tudo o que Jesus tem feito na sua vida.
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.
FAÇAM UM LOUVOR A DEUS SE NÃO HOUVER QUEM TOQUE PODE SER
MECANICO MESMO
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:
TEMA: QUEM É JESUS
TEXTO BASE
Jesus, o filho de Deus. - João 5: 17-24
TEXTOS AUXILIARES
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.
PERGUNTAS:
1. 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?
2. 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.
3. 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.
Dizer que teve um encontro com Jesus, mas continuar pensando e vivendo do
mesmo jeito é, no mínimo, questionável. 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.
JÁ NO FINAL
Peça a um dos integrantes do grupo para dar um testemunho sobre como
conheceu a Cristo e como isso representou um marco em sua vida.
Depois faça as seguintes perguntas se for preciso: para você, quem é Jesus?
Você consegue perceber um antes e depois de Cristo em sua vida?

CONCLUSÃO
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.

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.

