“Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis; e estes foram até ele. Então
designou doze para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e para que tivessem
autoridade para expulsar demônios.” (Marcos 3.13-15)
INTRODUÇÃO
Estamos começando uma nova série de estudos em nossas células. Ela é baseada nas
palavras que recebemos no Dia da Visão, momento em que calibramos nossas forças para
vivermos um ano de BUSCA na PIB Copa. Nesse dia, ajustamos nossa lente para enxergar
com mais nitidez nossa identidade celular. Por isso, reforçamos nossa visão, missão,
estratégia e metodologia, mas também reconhecemos nossas limitações, sendo a mais
desafiadora a do convite. Assim, voltar aos evangelhos, particularmente o de Marcos, nos
ajudará a reafirmar nossa identidade como uma igreja em células.
POR QUE CONVIDAR?
Marcos 1.17 nos narra o convite de Jesus àqueles que se uniriam a ele: “Sigam-me, e eu
os farei pescadores de homens”. Sendo o responsável pela missão de salvar pessoas de
todas as línguas e culturas, Jesus escolheu – e continua escolhendo – homens e mulheres
que sejam seus comissionários. Ele começou com 12, mas multiplicou esse número e nos
direcionou a fazer o mesmo. O convite foi a estratégia de Jesus e é uma marca da
identidade celular. Por essa razão, não podemos deixar de fazê-lo.
RELACIONAMENTO: O PROCESSO
Após escolher seu grupo inicial, Jesus os levou a um monte para dizer-lhes que sua
intenção era “que estivessem com Ele” (Marcos 3.14). Jesus queria pessoas, antes de
tudo, para se relacionar. Gente que viajaria com ele, conheceria sua mãe e irmãos, o
receberia em casa, comeria do seu prato e o veria chorar, entre tantas outras coisas. Jesus
os convidou para sua vida. Se quisermos ser eficazes em nossos convites, precisaremos
entendê-lo e fazê-lo como parte de um relacionamento e não como uma ação isolada.
EVANGELISMO: O PROPÓSITO
O texto continua dizendo que Jesus os chamou para que “os enviasse a pregar e tivessem
autoridade para expulsar demônios”. Jesus convida para enviar. Ele chama para
comissionar. Não dá para falar em “Vinde a mim” sem falar em “Ide por todo mundo”. Não
são imperativos excludentes, mas coexistentes no Reino de Deus. Jesus nos quer COM ele
a fim de irmos POR ele. O Filho de Deus nos envia para buscarmos pessoas que não
conhecem sua mensagem – por isso somos enviados “a pregar” – e pessoas cativas pelas
trevas – por isso recebemos “autoridade para expulsar demônios”.
PARE, PENSE, ORE E CONVIDE
Uma vez que aceitamos o convite de Jesus feito a nós, estamos aptos para convidar outras
pessoas a experimentarem essa jornada incrível. Pensando nessa marca identitária,
recebemos, no Dia da Visão, um desafio diário e outro semanal:
• Oração: cada um de nós vai orar todos os dias da semana para levar um convidado
à célula.
• Cadeira: cada célula deverá manter uma cadeira vazia que lembre alguém que
ainda não foi convidado.
Pense em alguém que você pode convidar, compartilhe com sua célula para que possam
orar juntos, faça o convite.

