
 
Roteiro para as células a partir de 05 de Maio de 2019 

 
 

Tema: Quem  é Dele, anda como Ele andou   -  I Jo 2:6. 

 

Introdução: A afirmação acima é uma é uma orientação do Espírito Santo, àqueles que 

se dizem ser cristãos. 

- O Cristão  deve  “andar” como Ele andou, ou seja, viver a fé em Jesus, deve ser mais 

do que as afirmações que fazemos. 

 

Uma coisa necessária para se andar com Jesus é conhece-lo.  

- A vida eterna é conhecer a Deus, é a Seu Filho a quem Ele enviou – [Jo 17:3]. 

- Quando conhecemos a essência de Deus, o caráter e a fidelidade,  poderemos reagir e 

viver com a segurança, com a qual Jesus viveu. 

- Certa vez Jesus chegou a Betânia por ocasião da morte de um amigo muito querido e 

chegando ali, Ele teria um grande desafio: Orar para que o  amigo que tinha morrido há 

quatro dias ressuscitasse. 

- Foi impressionante a forma como Jesus estava seguro, Vejamos! - Jo 11:41-44. 

 

“Te agradeço, porque sempre me ouves”! 

- Isto é uma amostra, uma revelação que Jesus nos passa; o Pai sempre nos ouve. 

- Deus sempre ouvia a Jesus porque Ele era filho, mas, toda pessoa que recebe a Jesus, 

recebe o “direito de filho” – [Jo1:12]. 

- A condição que o Senhor Jesus viveu, são portais abertos para que o cristão tenha 

acesso pela fé. 

- Quando o cristão crê em Jesus, uma conexão a esses portais é estabelecida como Jesus 

disse a Natanael: “Pelo fato de você ter crido no que Eu disse, o Céu se abrirá na sua 

direção e os anjos vão descer e subir para te servir” – [Jo 2:45-51]. 

 

É muito interessante aprender com ELE a entrar na condição que Ele vivia. 

- Pois Jesus é o autor da nossa fé – [Hb 12:2]. 

- Ele é o modelo de fé para a humanidade. 

- A segurança que precisamos para viver bem está condicionada a isso. 

- Se somos Dele, é “dever” andar como Ele andou. 

- A fé que Jesus ensinou, não é um tiro no escuro, mas, uma certeza.  

 

No momento mais difícil que Jesus enfrentou como homem,  aprendemos a 

importante lição de como devemos nos comportar em fé diante das lutas. 

- Quando  teve que decidir ir pela cruz, Ele orou:  



“Pai a minha alma está triste ao ponto de morrer, se possível passa de Mim esse cálice, 

todavia cumpra-se a Tua vontade”. 

- Deus respondeu, enviando um anjo, (o portal estava aberto). 

- Deus não o tirou Jesus daquela situação, mas, o capacitou para que fosse cumprido o 

propósito - Lc 22:42-45 

- É importante sermos forjados na fé à semelhança de Jesus. 

 

Textos bíblicos 

 
I João 2:6 

Aquele que diz que está nele, também “deve” andar como ele andou. 

 

João 11:41-44 

41  Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para 

cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. 

42  Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está 

em redor, para que creiam que tu me enviaste. 

43  E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. 

44  E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto 

num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir. 

 

Lucas 22:42-45 

42  Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a minha 
vontade, mas a tua. 

43  E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. 

44  E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes 

gotas de sangue, que corriam até ao chão. 

45  E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de 

tristeza. 

 

 

 
 


