
         ASSUNTO DA SEMANA: 

O Chamado de Jesus  
Curitiba, 26 de janeiro de 2020 

 
Objetivo do encontro: refletir sobre o significado do chamado de Jesus para a nossa vida 

Para o líder: que você reflita sobre o chamado de Jesus para você e para a célula! Ajude cada pessoa 

da reunião a responder ao chamado de Jesus. 

 

 
10 MINUTOS - QUEBRA GELO – Ano novo, atitudes novas  
Como fazer:  pergunte aos participantes da célula: “se você pudesse voltar o tempo no ano passado, 

você mudaria alguma atitude sua? Objetivo e aplicação: refletir sobre a importância de refletirmos 

sobre os nossos comportamentos e modificá-los quando eles desagradam a Jesus!  

 

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Leia: Salmos 62:5-8 
2. Músicas: louvemos ao Senhor/magnifiquemos ao Senhor; Eterno Deus (forças surgem se espero 
no Senhor 
3. Qual a principal mensagem contida nos versículos acima? 
4. Orem adorando a Deus por seu amor, poder e graça em nossa vida. 
 

RESUMO DA MENSAGEM: O Chamado de Jesus  

Pr. Marcílio de Oliveira 

Texto: Marcos 3:13-15 

 



INTRODUÇÃO  

Jesus era cercado por pessoas o tempo todo. Havia uma multidão de discípulos que queriam seguí-Lo,  
ser curados e aprender com Ele sobre o Reino de Deus. Todavia, depois de curar um homem que 
possuia a mão atrofiada, Jesus vai para a outra margem do Mar da Galiléia. Como as pessoas  
continuaram o seguindo, Ele sobe num monte para se isolar um pouco, mas não vai sozinho, pois 
chama algumas pessoas específicas para estar com Ele. Eles foram escolhidos por Jesus e vieram para 
junto Dele! Que privilégio enorme! Jesus nos chama ainda hoje. O que envolve esse chamado? O que 
Jesus deseja de nós quando nos chama?  
 
I. Ter um relacionamento mais íntimo com Ele (Marcos 3:14) 

Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele. Estar com alguém, ter 
relacionamentos significativos com pessoas! Jesus, mesmo sendo ocupado, tendo tantas coisas para 
fazer, convida pessoas para estar perto dele. É no relacionamento íntimo que somos impactados e até 
transformados por alguém. Jesus quer transformar você.  

 
III. Te enviar a pregar (Marcos 3:14) 
Jesus escolhe pessoas para estar com Ele com a finalidade de enviá-las a pregar! Há muita gente 
carente da mensagem de Jesus nesse mundo! Isso já acontecia no período de Jesus e ainda acontece 
hoje! Por causa dessa realidade dura, Jesus escolhe discípulos! É para enviá-los para anunciar que 
Deus quer salvar o pecador através do sacrifício de Jesus na cruz e reinar no coração e na vida de quem 
crê que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Jesus te chama pra perto dele para te preparar 
para essa missão maravilhosa. Você está ouvindo o chamado de Deus para servir e pregar o 
evangelho? Qual sua resposta pra ele? 
 
III. Te dar autoridade e poder (Marcos 3:15) 
Jesus nos autoriza a ir em Seu nome! Ele investe em nós a autoridade que é Dele como Filho de Deus, 
para que nós sejamos instrumentos de salvação na vida das pessoas. Ele nos reveste de poder e 
autoridade sobre os demônios e as forças espirituais do mal. Jesus quer salvar, libertar, e as pessoas 
que Ele quer usar para isso hoje, somos eu e você, a Igreja do Senhor!  
 
CONCLUSÃO 
Jesus nos chama ainda hoje. Qual sua resposta para o chamado de Jesus?  

 
35 MINUTOS  
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)   

        a) você já recebeu uma chamada de telefone que te impactou, mexeu com você? Conte pros outros.  
 
2– Entendimentos (pontos da mensagem)   
a) Quais os aspectos do chamado de Jesus no versículo 14 e 15 desse texto, para cada um de nós? 
b) Como o relacionamento com Jesus pode mudar a nossa vida? 
c) Segundo o texto, qual a finalidade de receber o poder e a autoridade de Jesus? 
d) Jesus chamou pessoas para serem seus discípulos e as transformou em apóstolos. O que isso 
significa?   
 
3– Checagem  
Jesus ainda nos chama hoje. Qual é a resposta que você dará a Ele? 



 
15 MINUTOS  

Orem por amigos que ainda não conhecem Jesus e convidem para a sua célula!  

No DIA 15/02 – teremos o Treinamento para as Casas de Paz 2020. É a primeira ação que envolverá a 

igreja como todo em 2020. Convide sua célula toda para ir a fim de que nos preparemos para falar do 

amor e da paz que só Jesus pode dar às pessoas.  

 

10 MINUTOS 

Oremos pelo Brasil. Oremos pelos líderes da nossa igreja, pelas nossas células, pelas pessoas enfermas 

em nossa igreja. 


