
Conclusão:
Nossa experi�ncia com o Jesus ressuscitado deve mudar nossa vida 

e promover a mudan�a nas vidas dos nossos amigos, conhecidos e 
parentes e ainda alcan�ar nossa cidade e as na��es para Cristo. 

Oração 
Senhor de miseric�rdia, teu Filho � a ressurrei��o e a vida de todos os que 
n'Ele creem; ergue-nos da morte do pecado, para a vida da retid�o. 
Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

3� Domingo da P�scoa
O Encontro com o Senhor Ressuscitado

Lucas 24.35-43
 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� j� se 

enganou alguma vez?

Introdução:
Estamos no per�odo da P�scoa. 

A reflex�o desta semana fala da f� e 
da confian�a no Jesus ressuscitado. 
Tamb�m aponta para sua obra de 
propicia��o pelos nossos pecados e a 
Miss�o que Ele entregou a cada um de 
n�s.

I. A Fé no Jesus ressuscitado - Atos 3.13-19
Diante do milagre do paral�tico curado na Porta Formosa (1,2), 

Pedro afirma a todos os que correram para ver o que estava acontecendo, 
que Deus glorificou Jesus com a ressurrei��o depois de o povo o trair e o 
negar quando Pilatos desejava solt�-lo (13). Trocaram o Justo e Santo pelo 
homicida Barrab�s (14). Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou 
dentre os mortos (15). Pedro afirma enfaticamente: “n�s somos 
testemunhas”. A prova da ressurrei��o � que pela f� em o nome de Jesus, 
diz o ap�stolo, o paral�tico foi curado na presen�a de todos (16). O povo e 
as autoridades religiosas condenaram Jesus por ignor�ncia (17). Contudo, 
Deus desta forma “cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os 

Discipulado como Estilo de 
Vida

Célula de 
Edificação

SMM

3ª Idade

Juvenis

Comunhão

Célula de 
Crescimento

Patrícia

Teresa

Márcia

Maria

Maria II

DISCIPULADO
Roteiro para Células Metodistas

19 a 25 de abril de 2015 - Ano IV – Roteiro 170
Igreja Metodista de Vila Isabel – A Igreja que Caminha no Discipulado



profetas: que o seu Cristo havia de padecer”. Diante do sacrif�cio e 
ressurrei��o de Jesus o povo precisa voltar-se para Deus. Pedro diz (19): 
“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos 
pecados”.

Somente o caminho do arrependimento e da convers�o em Jesus 
Cristo pode cancelar nossos pecados e nos d� a vida eterna.

Voc� j� possui a vida eterna?

A C�lula tem o compromisso de anunciar que Jesus morreu, ressuscitou e 
que hoje, mediante o arrependimento e convers�o, perdoa todos os 
pecados. Sem arrependimento n�o h� convers�o. 

II. A Confiança no Jesus Ressuscitado - Salmo 4.2,4,7
O Salmo 4 fala da confian�a em Deus. � tamb�m uma exorta��o 

para aqueles que ainda insistem em andar no pecado. O Salmista exorta (2) 
“� homens, at� quando tornareis a minha gl�ria em vexame, e amareis a 
vaidade, e buscareis a mentira?”

Quem confia no Senhor tem mais alegria do que a pessoa pr�spera 
e rica (7). Tem paz at� para dormir, pois sabe que o Senhor o faz (8) 
“repousar seguro”.

Nosso Senhor Jesus ressuscitou. Ele permanece vivo nos 
auxiliando na miss�o. Temos alegria e paz para cumprir Sua vontade em 
todas as �reas de nossa vida.

Qual a fonte de sua alegria e paz?

A C�lula tem a tarefa de evangelizar e ganhar almas para que as 
pessoas encontrem a alegria e a paz em Jesus ressuscitado. 

III. A Propiciação do Jesus ressuscitado - 1 João 2.1-5
Jo�o apresenta a solu��o para o pecado. Seu desejo � que os 

disc�pulos n�o pequem, mas se algu�m pecar (1) “temos Advogado junto 
ao Pai, Jesus Cristo, o Justo”.

Jesus, morto e ressuscitado, � a propicia��o pelos pecados do 
mundo inteiro. Propicia��o significa alguma coisa que leva algu�m a 
perdoar uma ofensa recebida, ou a proceder misericordiosamente para com 
o ofensor. A propicia��o foi sua morte na cruz. 

Hoje somos disc�pulos do Senhor, o conhecemos e guardamos os 
seus mandamentos (3). Quem diz que o conhece e n�o guarda sua vontade 

� mentiroso. Quando guardamos sua palavra somos aperfei�oados no amor 
e temos um sinal de que estamos nele (5).

O Disc�pulo aceita a propicia��o de Jesus e caminha em seus 
mandamentos em novidade de vida.

Voc� guarda os mandamentos do Senhor Jesus?  

A C�lula � um instrumento para o ensino dos mandamentos do 
Senhor

IV. A Missão dos Discípulos do Jesus Ressuscitado - Lucas 24.35-43
Ap�s aparecer aos disc�pulos no caminho de Ema�s, o Senhor 

Jesus se revela aos outros disc�pulos em Jerusal�m (35-36) e diz: “Paz seja 
convosco!”

Com medo, achavam que estavam vendo um esp�rito (37). Jesus 
diz que eles estavam perturbados e com d�vidas no cora��o (38) e mostra 
suas m�os e p�s e diz que um esp�rito n�o tem carne e osso (39). N�o 
acreditaram ainda por causa da alegria e admira��o. Ent�o ele pega um 
peixe assado e um favo de mel e come na presen�a deles (41-43). 

Jesus ent�o passa a revelar a Palavra. Traz a mem�ria suas 
prega��es sobre o cumprimento do Antigo Testamento sobre sua morte e 
ressurrei��o (44) e lhes abre o entendimento para “compreenderem as 
Escrituras” (45) e lhes diz (46): “Assim est� escrito que o Cristo havia de 
padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia (47) e que em seu 
nome se pregasse arrependimento para remiss�o de pecados a todas as 
na��es, come�ando de Jerusal�m”.

A miss�o dos disc�pulos � pregar em todas as na��es o 
arrependimento que promove a remiss�o dos pecados. Jesus diz (48): “V�s 
sois testemunhas destas coisas”.

A miss�o da Igreja � anunciar com Palavras e A��es o minist�rio 
do Senhor Jesus e levar vidas ao arrependimento para salva��o.  

Voc� tem cumprido a Miss�o?

A C�lula cumpre a Miss�o ganhando vidas e levando a salva��o a 
todas as pessoas. 


