Como viver
o ano novo!
INTRODUÇÃO __
No ano que se findou, tivemos inúmeros momentos, muitos deles queremos esquecer e
muitos outros, se pudéssemos, eternizá-los íamos. Mas tudo o que vivemos já faz parte do
passado. Um novo ano sempre renova a nossa esperança, sentimentos, forças... enfim, nos
impulsiona a ter uma nova atitude de vida. Esta lição, vem nos auxiliar a viver um ano novo na
presença do Senhor, e com isto fazer com que estes sentimentos não terminem rapidamente,
mas, que possa perdurar por todo o restante do ano.

QUEBRA - GELO __
Pergunte ao grupo
• Onde e como você passou o Ano Novo?
• O que um ano novo significa para você?
• Você estabeleceu alguns alvos e propósitos para 2016? Gostaria de compartilhar alguns
deles?
• Que tal orarem a Deus agora mesmo por este ano, colocando os alvos e propósitos diante
dele e pedindo a Sua benção?

DESENVOLVIMENTO __
TEXTO BÍBLICO: Leiam juntos Lucas 10.38-42; João 12.1-8
O ano de 2015 já faz parte do passado. Para alguns, foi o melhor ano que já tiveram. Para
outros, nem tanto. Agora, recebemos de Deus um ano novinho em folha, para vivermos com
sabedoria e no caminho certo.
Pergunta: Como deveríamos viver este novo ano? Qual deveria ser a nossa prioridade?
Dentre várias prioridades, talvez nenhuma seja mais importante do que ter a certeza de que
Deus estará conosco, ao nosso lado, em cada um destes novos 366 dias. Ter e andar na
presença de Deus deve ser nossa prioridade número um.
Moisés pensava assim também e em Êxodo 33.16 insistiu para que Deus estivesse sempre
com ele dizendo: “Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não
nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da
face da terra?”. Ele tinha plena consciência de que a presença de Deus com ele era seu grande
diferencial.
Pergunta: Por que a presença de Deus se torna um poderoso diferencial na vida de
alguém?
Então, uma grande questão prática é: Como atrair a presença de Deus para nós? O que
podemos fazer para que Ele tenha prazer de andar conosco?
Estudando a vida de Jesus, percebemos que ele gostava muito de estar numa certa casa
perto de Jerusalém, numa vila chamada Betânia. Era a casa de Lázaro, Marta e Maria, que se
tornaram seus grandes amigos. Aquela era, sem dúvida, uma casa onde Jesus se sentia muito
bem, uma casa favorita.
Se quisermos a presença de Deus sempre conosco, temos que ser sua “casa
favorita”, o lugar onde Ele sempre queira estar.
Certamente não era a comida gostosa ou a cama confortável que atraía Jesus, mas sim
aqueles moradores muito especiais. Analisando estes textos bíblicos, podemos perceber três
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características mais marcantes de cada um destes irmãos, marcas que precisamos desenvolver
em nós mesmos se desejamos a sua presença sempre conosco.
1. A primeira é que devemos ser como Lázaro, que morreu e renasceu para uma nova vida.
Creio que Jesus gosta de estar com quem tem cheirinho de ressurreição. De estar com quem,
através do novo nascimento, vive agora uma vida de fé e relacionamento pessoal com ele. Jesus
afirmou que se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus (João 3.3-5). Para
viver em vitória e vida abundante, precisamos nos considerar mortos para o pecado e vivos para
Cristo Jesus! Veja o texto de Romanos 6.6 e Romanos 6.11. Quem era imoral, não seja mais.
Quem enchia a cara de álcool e drogas, não faça mais isto. Quem era violento, mentiroso,
preguiçoso ou qualquer outra atitude negativa que nos afaste de Deus, das pessoas e da
felicidade pessoal, tem que assumir que já morreu prá tudo isto e que, de agora em diante, é uma
nova pessoa. O apóstolo Paulo afirma categoricamente em 2 Coríntios 5.17 (leia com o grupo)
que quem se converteu prá valer é uma nova pessoa, e que as coisas velhas ficaram para trás.
Este tipo de gente sempre vai atrair a presença de Deus.
Pergunta: Você pode afirmar que já nasceu de novo? Já morreu para o passado e nasceu
de novo para o Reino de Deus?
2. A segunda, é que temos que ser como Marta. Jesus amava esta mulher porque ela era
alguém que se importava em agradar ao Senhor, servindo-o e fazendo a sua vontade. Deus ama
aqueles que o servem. Creio que a maior vontade de Deus é que todos sejam salvos e que para
isso, trabalhemos com afinco para fazer discípulos e alcançar a nossa geração para Deus.
Os que assumem tal postura de servos tornam-se “casa favorita”, com quem Jesus sempre
vai gostar de estar. Por isso ele prometeu aos que se comprometessem com a Grande Comissão:
“E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos” (Mateus 28.18-20).
Pergunta: Você já se define como um servo de Deus? Nos seus planos para 2016 está
descobrir e se esforçar para cumprir a vontade de Deus?
Pergunta: Cite algo que você tem a certeza de que é a vontade de Deus para todos nós?
(Depois de algumas respostas, leia 1 Timóteo 2.3-4. A vontade de Deus é que todos sejam
salvos. Desafie cada membro no alvo do EU+1, de ganhar 1 pessoa para Jesus em 2016
3. Por último, temos que ser como Maria, que cativava o coração do Senhor porque era
uma mulher quebrantada, rendida, que se humilhava aos pés de Jesus. A atitude adoradora e
doadora de Maria atraía Jesus até a casa de Betânia. Como lemos, foi ela quem ungiu o Senhor
com o precioso perfume e enxugou seus pés com os cabelos. Adoração radical e sincera atrai a
presença de Deus.

CONCLUSÃO __
Nosso desafio é que você viva 2016 esforçando-se intencionalmente para ser como Lázaro,
Marta e Maria. Se assim vivermos, Deus vai gostar de andar conosco. Seremos uma igreja cheia
da presença de Deus. Seremos uma célula onde a presença de Jesus se manifesta em todo
encontro semanal e seremos pessoas cheias da presença poderosa e diferenciadora de Deus.
Um feliz Ano Novo para todos!

AVISOSS __
Célula livre - na próxima semana teremos tema livre, utilize esta oportunidade da
melhor forma possível. As células infantil também serão livres.
Relatórios - Não deixe de pegar seu relatório mensal na secretaria.
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