Semana:

02/04 a 08/04 •

Desafio da semana: abrir célula no Leblon

Celebrando a Amizade
“Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque
tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer.” (Jo 15.15)
O DIA DO AMIGO
Ao final de cada Estação das células, escolhemos um dia para compartilhar o evangelho com amigos não crentes. Celebrarmos a
amizade, confiando uns aos outros o melhor que temos, o amor de Jesus. Com o coração agradecido por tudo o que o Senhor fez
no trimestre em nossas células, exercitamos a comunhão e principalmente o evangelismo.
A AMIZADE ABRE PORTAS PARA O EVANGELHO
Para levar o evangelho às pessoas que ainda não confessam a fé em Cristo, a estratégia utilizada no dia do amigo (antes, durante
e depois do evento) é o relacionamento pessoal, que tem como objetivo maior afirmar o amor de Cristo. A amizade possui um
papel de relevo em nossos relacionamentos, servindo como instrumento para nos aproximar daqueles que não conhecem a Cristo.
Por outro lado, coloca o cristão em posição de responsabilidade e comprometimento com a sua fé, pois a Palavra pregada deverá
ser vivida, propiciando o amadurecimento no relacionamento com Deus (Tg 1.23-25).
 A intencionalidade do Cristão
No ambiente profissional, o cumprimento de metas e objetivos são priorizados para maximizar os lucros; as atitudes e ações
deverão ser planejadas, revelando uma intencionalidade nas condutas. Da mesma forma, na vida cristã, a intencionalidade deverá
estar presente em nossas ações, já que temos objetivos claros a cumprir para o Reino de Deus, não podendo o cristão agir de
maneira negligente e despretensiosa (Cl 3:23). Seremos intencionais para propagar o que temos de melhor (a palavra da Salvação),
seja com o nosso pensar ou agir. Nesse sentido, a amizade servirá como propulsor para nos aproximar daqueles que não conhecem
a Verdade (Jo 14.6).
 A amizade como instrumento para liberar amor
Conceitualmente, o amigo é a pessoa que lhe inspira confiança, é alguém que lhe revela empatia, que demonstra interesse comum.
Jesus nos ensina que o verdadeiro amigo é aquele que ama o próximo (Jo 15:13). Dessa maneira é que devemos exercer a amizade,
nos doando e compartilhando momentos de vida com nossos amigos, levando esperança em Cristo, consolando ou exortando,
fazendo diferença na vida uns dos outros, mas tudo com amor e lealdade. Temos que viver a amizade de forma plena e com
gratidão a Deus (2 Co 4:15). Quando isso ocorre, crescemos na fé, porque Deus age por intermédio de nossa vida em alguém e
temos o privilégio de presenciar o mover de Deus afinal é “melhor ter companhia do que estar sozinho,(...), se um cair, o amigo
pode ajudá-lo a levantar-se”(Ec 4:9-10);. A amizade contribui na superação dos desafios da vida e pode ser uma oportunidade
incrível para influenciar a vida de alguém pelo evangelho.
 Um exemplo de amizade verdadeira
A Bíblia, no livro de 1 Samuel. 18;1-4; 20:15-17, relata o relacionamento entre Jônatas e Davi como exemplo de amizade na qual
duas pessoas se arriscam para manter íntegro o pacto de lealdade assumido entre si. Percebemos que a amizade entre Jônatas e
Davi levou ao comprometimento mútuo, um protegendo a vida e a descendência do outro, mesmo que isso implicando risco aos
interesses pessoais. Será que hoje em dia, vivemos tempos em que as pessoas se comprometem desta forma? Qual é o
relacionamento de amizade que você está construindo? Você está oferecendo o seu melhor para os seus amigos? Você se preocupa
em investir na vida do seu amigo que ainda não conhece a Deus?

CONVIDE O AMIGO NÃO-CRENTE PARA A SUA VIDA
Aproveite a “deixa” do dia do amigo e invista na vida de quem você convidou, não só chamando para ir à célula ou à igreja, mas
para a sua vida. Em João 3:16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que DEU o seu filho Jesus, dê-se a si mesmo e faça
discípulos. Deus estará com você todos os dias até a consumação dos séculos (Mt 28:18-20).

