BOA SEMENTE – IGREJA EM CÉLULAS
Radicais Juvenis
Objetivos: Que o juvenil...
•
Entenda que todo filho de Deus pode sofrer algum tipo de perseguição, zombaria ou rejeição.
•
Firme seu coração na Palavra de Deus e não no que os outros dizem.
•
Mude de comportamento e tome atitudes que agradem a Deus e não aos outros.
•
Desenvolva uma visão de vencedor no seu coração!

Texto: Atos 5:27-29 e Atos 14:22.
Quebra gelo: Você já foi rejeitado ou zombado pelos seus colegas de escola ou vizinhos?
Por qual motivo?
O QUE VÃO DIZER DE MIM ?

Silvana era uma linda garota crente, que estava terminando a oitava serie. No final do ano
os alunos, junto com alguns professores, decidiram passar um final de semana em outra
cidade turística onde poderiam fazer algumas excursões e passeios e também se divertir.
Ficavam hospedados em um hotel bem legal mas as noites as colegas de quarto fugiam
pelas janelas junto com alguns rapazes para irem em boates. Ali bebiam e “ficavam”. A
primeira noite convidaram Silvana, mas ela se recusou. Ela sabia que esta decisão era
correta, sabia que se fosse pecaria contra Deus e faria coisas das quais se arrependeria
sempre. Mas as suas colegas começaram a tirar sarro da cara dela e a chamá-la de
crentinha, quadrada, sapatão, careta, etc. Silvana ficou muito triste e começou a pensar,
“o que os rapazes vão pensar de mim” “O que as outras colegas vão dizer de mim?” Então
na próxima noite quando voltaram a chamá-la foi junto com elas. Fez muitas coisas feias,
como beber, ficar com meninos, falar palavrão e a partir desse dia seu coração começou a
esfriar até se afastar de Deus completamente. Anos depois se arrependeu e voltou para o
Senhor, mas já tinha uma filha e uma passado muito triste.
Jorge era um rapaz muito especial e um crente fiel, um vencedor. Estava terminando o
terceiro ano do segundo grau. E os seus colegas sempre o incentivavam para sair com eles,
para irem a boates, para ficar com meninas, para “curtir” a vida. Uma pressão muito grande
que enfrentou foi quando seus colegas lhe ofereceram maconha. Mas cada vez que era
tentado Jorge pensava: “O que Deus vai pensar de mim, se eu pecar?” E então negava as
tentações e continuava estudando e servindo a Deus. Jorge terminou a escola sem se
importar com o que seus colegas pensavam dele, mas pelo contrario sempre tentou agradar
a Deus. Jorge começou a faculdade e se tornou um profissional de êxito e um jovem
vencedor que não tem do que se envergonhar, formou uma família maravilhosa que serve a
Deus. Uma maneira boa de saber como devemos agir, é pergunta-nos sempre: “O que faria
Jesus em meu lugar?”. De esta maneira nos livraremos de muitas confusões e pecados
que poderão nos esfriar ou desviar de Deus.
•
Com o que você se importa? Com o que os seus colegas dizem de você ou com o que
Deus pensa das suas atitudes?
•
Você tem feito às coisas que todos fazem ou tem resistido à tentação sendo forte na fé?
•
Que coisas você tem feito que magoaram o coração de Deus e que precisa se arrepender?
Conte.
Em Atos 5:27-29 Pedro e os apóstolos foram postos na prisão por anunciar o evangelho e
foram ameaçados para não mais pregar. Mas o Senhor enviou um anjo para que os
liberta-se e saindo imediatamente pregavam o evangelho a todos. Os príncipes de Israel

indignados os trouxeram e disseram: Não ameaçamos vocês para que não preguem
neste nome? Mas Pedro com autoridade respondeu: “ É mais importante obedecer a Deus
do que aos homens” . Que coragem!! Um vencedor não se importa com o que os outros
pensam! Nem se preocupa com as ameaças, ele permanece firme na Palavra.
Nosso problema é que não gostamos de ser rejeitados, nem gostamos de que tirem sarro
da nossa cara. Mas vejamos o nosso Senhor Jesus, ele foi ferido, humilhado, espancado,
xingado, cuspido, zombado, chutado, amaldiçoado. Ele só se importava com a vontade de
Deus, dar a vida pelos pecadores. Se o nosso Mestre padeceu perseguição, quanto mais
os seus seguidores e filhos. Nós temos sido tão infiéis ao Senhor, nos importando mais
com o que os outros pensam de nós. Paulo animava aos irmãos que eram perseguidos
dizendo: “As tribulações são necessárias para que entremos no reino dos céus” Atos 14:22.
•
Que decisões você vai tomar a partir de hoje para agradar a Deus e não aos homens?
Conte.
Líder: Escute atentamente cada um dos juvenis, e anime-os a tomar uma decisão de
agradar a Deus. Coloque um louvor e ministre arrependimento e transformação de vida
e uma unção de coragem.
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