Estudo para Células – 29/04/2015
Tema: Mudança de vida... Só encontrando Jesus (João
1:43:51)
INTRODUÇÃO
Não basta apenas acreditar em Deus. Para ter uma vida transformada, é preciso encontrarse com Ele, sermos confrontados e tomarmos a atitude querer mudanças em nossa vida. Com
Natanael percebemos: As circunstâncias da vida e a proposta de Jesus.
Quem era Natanael: Um homem Israelita, confiável, que acreditava em Deus, mas estava
desacreditado do mundo e tudo ao seu redor, Jesus percebeu ele em meio à multidão e o
chama.
1. Circunstância da vida.
 Desespero, insegurança, Não acreditava mais em coisas boas. (v.46)
 Solidão, dúvidas: Natanael pensou que estava sozinho, surge a dúvida, quem iria
perceber sua presença, mas Jesus estava se apresenta. (v.48)
2. A Proposta de Jesus.
 Jesus nos conhece,(v.47), mas não nos acusa. Vê o nosso potencial e está junto
conosco nos momentos mais difíceis. “Nós o amamos porque Ele nos amou
primeiro”. Jo. 4.19
 Jesus nos chama.(v.43). É preciso vir e ver. Quer que nós o Sigamos. “Vinde a mim
todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei” (Mt.11.28).
 Quer fazer coisas maravilhosas.(v.50)em nossa vida. Se crermos Ele pode fazer
maravilhas. “Santificai-vos porque amanha o Senhor fará maravilhas no meio de
vós” (Js.3.5)
 Jesus voltará. (v.51)A melhor coisa será quando Jesus vier e nós O veremos e nos
encontraremos no céu.
Conclusão: Receba a Jesus, pois Ele já te recebeu! (v.46) vem e ver. Este é o convite que
fazemos às pessoas para conhecer a Jesus, mas quando nos encontramos com Ele,
certamente nos mostrará coisas maiores ainda. Deixa que neste encontro através do
confronto você possa despertar para vir, seguir e ter a coragem de levar pessoas, a
mudarem de atitudes e comportamentos para serem encontrados como santos,
irrepreensíveis em sua presença. Ef.1.4
“OH! Provai e vede que o Senhor é bom. Bem aventurado o homem que nele se refugia”
Sl.34.8

