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CONFISSÃO VITORIOSA DA PALAVRA 
Confissão do chamado cristão 

(Pgs. 133 a 149) 
 
Sentindo 
 

 O que é Cristianismo na prática? 
 
Aprendendo 

 
Muitos pensam que cristianismo é ir aos domingos à igreja, 

cantar, bater palma, ouvir um sermão emocionante, ir embora para casa 
e viver a semana toda do jeito que bem entender.  

 
Não é à toa que aqueles que pensam assim tendem ao 

esfriamento da fé ou a uma vida cristã pautada pela instabilidade. 
 
Confessamos o chamado cristão quando vivemos uma vida de 

exemplo de caráter, conduta moral e ética. 
 
O que você está pensando em fazer daqui a cinco anos? 

Compartilhe com o grupo. 
 
Seja o que for, daqui a alguns anos você pode estar 

desempenhando bem sua atividade profissional, e, ao mesmo tempo, 
trabalhando no grande projeto de Deus para a sua vida: pregar o 
evangelho a toda criatura. 

 
Nós fomos alcançados pela graça de Deus para sermos 

discípulos de Jesus, e discípulos dele têm uma missão: “Vão ao mundo 
inteiro e anunciem as boas-novas a todos” (Mc.16.15). 

 
Se colocamos a mão no arado, podemos ficar seguros de que 

Deus nos dará forças para desempenhar nossa função. 
 

Devemos amar como Jesus ama, ser santos como Jesus é 
santo, apaixonar-nos pelos perdidos como Jesus é apaixonado; fazer 
discípulos como Jesus é fazedor de discípulos. Temos de ser aqueles 
que invadem esse mundo de violência e de horrores crendo que Deus é 
fiel para nos guardar, fortalecer e abençoar enquanto desempenhamos 
o serviço a que Ele nos chamou. E isso não é tarefa apenas para quem 
vai ao campo missionário ou exerce ministério na igreja. 

 
Refletindo 
 
 Nossa vida tem confessado nosso chamado? 
 
Aplicando 
 
 Como podemos cumprir com o nosso chamado onde estamos? 
 
Final 
 
 Orem para que esta célula possa cumprir com sua missão 
evangelística e missionária. 

 
Versículo para memorizar: 

 
“O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições  

ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? 
Como dizem as Escrituras: “Por causa de ti, enfrentamos a morte todos os 

dias; somos como ovelhas levadas para o matadouro”. Mas, apesar de tudo 
isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou”  

Rm 8.35-37 
 

 


