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Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA. 

 
 
Como cristãos que somos, podemos afirmar verdadeiramente que 

somos discípulos de Jesus? Quais os requisitos que precisamos 

cultivar para estarmos certo de que somos seus discípulos?  
 
Jo.8.31 Nos diz que não somente num momento de êxtase, no primeiro amor, 
mas se permanecermos na sua Palavra seremos seus discípulos. Porque 

conhecendo a sua Palavra  e sendo praticante nos fazemos seus discípulos. 

 
Líder: Leia com a célula 1 Pedro 2.1-9. 
 

O que a palavra de Deus em 1 Pedro 2:1 nos direciona a fazer? 
  

No mundo as pessoas acham que basta ir a igreja, ou basta dizer que é crente, 
como alguns artistas e esta tudo bem. Acham que dizer que aceitou a Cristo é o 
suficiente. Porém vemos que é preciso uma mudança de atitude, deixar a malícia, 
invejas, murmurações.  
Não sejamos  iludidos! A GRAÇA NOS TRÁS A SOBRIEDADE DO 
QUE É VIVER EM CRISTO. Viver em Cristo é:  Deixar a sobriedade da graça 

nos fazer viver deixando de lado a maldade, a mentira, a hipocrisia, a inveja, e 
toda sorte de maledicências. 
 

O que é este leite racional, não falsificado relatado no versículo 

2:2? 
    

Ser discípulo é viver em Cristo, é saber do que se alimentar. Ser discípulo de 
Jesus é desejar se alimentar da Palavra que é o genuíno leite que só nos fará  
bem. Isso nos fará crescer rápido e saudável. 
 

João 6:57 - Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem 
de mim se alimenta também viverá por mim. 

 

Qual deve ser o nosso dever como cristão, você acha que devemos 

ensinar os outros sobre as coisas de Deus? 

 

Apóstolo Paulo nos trás algumas advertências: 2Tm.4.1-5: Deus vai nos 

julgar. Por isso estude a Palavra, pregue a Palavra, viva a Palavra, ensine 

a Palavra, corrige na Palavra, repreende, exorta, aconselha com paciência 

a sã doutrina,  porque haverá tempo e é hoje que os homens não 

suportarão a sã doutrina e se enveredarão em suas vontades e sujeitarão 

as sua próprias cobiças. Tu porém cumpra cabalmente o teu ministério. 

 

Você acha que para ensinar, precisa aprender antes? Você tem 

buscado ser apto na Palavra de Deus? Você tem frequentado a 

Escola bíblica? 
 

Líder: reforce a importância de estudar a palavra de Deus. 

 

Você já teve alguma experiência pessoal com Jesus, como foi? 

 

Viver em Cristo é ter experiências com Jesus. Para nós crentes que 

temos tal experiência, é uma loucura nao procurar aprender a palavra de 

Deus, não frequentarmos a Escola Bíblica. 

A Palavra, o estudo da Palavra é que nos fortalece, nos faz vitorioso em 

dias de crise. É ela que nos leva em alegria mesmo em meio as 

adversidades, porque ela ensina os caminhos de Deus e nos capacita para 

sermos instrumentos de Deus para ajuntar os escolhidos Dele. 
  

Você sabe o que é adorar a Deus? Viver em Cristo é adorar a Deus. 
 

1 Sm 15:2. Porém Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em 
holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o 
obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de 
carneiros.  
   

Você se sente útil para Deus? Você acha que poderia usar seus 

dons naturais na obra de Deus? Viver em Cristo é ser útil. 
 

Como cristãos,  que quer dizer pequeno cristo, fazemos parte com Ele na 

pedra angular que direciona, delimita, e aponta o caminho. Portando não 

sejamos desobedientes, pelo contrário, precisamos ser úteis em sua obra. 
 
Mateus 12:30  - Quem não é comigo é contra mim; e quem comigo não ajunta espalha. 

  

Vivamos em Cristo, a Palavra diz a nossa vocação! 

 

Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele 
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; Sacerdócio real. 

 


