
 

Estudo de Célula – Semana de 05/04/20 a 11/04/20  
 

SÉRIE: 40 DIAS PARA PÁSCOA 
“Meditando nas 7 últimas palavras de Jesus” 

 

6º ESTUDO : DESCANSE NAS PALAVRAS DE RENDIÇÂO  

BASE BÍBLICA: “Está consumado! João 19.30 

 

OBJETIVO: Levar os participantes a entenderem, que Jesus já fez TUDO que precisava ser feito. 
 

 COMPARTILHAMENTO: 
 

1- A sexta frase de Jesus na cruz: “Tetelestai”, em grego, lingua em que foi escrito o evangelho de João, 
“está consumado” é uma só palavra: “Acabou! Essa frase mostra que podemos entregar tudo e 
descansar nEle. O QUE VOCÊ PRECISA ENTREGAR PARA O SENHOR? EXISTE ALGO QUE 
DEUS TEM PEDIDO QUE VOCÊ ENTREGUE A ELE? 
 

A salvação é gratuita, mas o discipulado de Cristo (tornar-se igual a Ele) custa TUDO! 
Como Jesus disse: “Eu venci o mundo!” Por causa da Sua vitória, nós também somos vencedores, de 
acordo com as Escrituras. “E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem vence o mundo? 
Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.” Nossa vitória vem de caminharmos com Jesus 
pela vida, tornando-nos parecidos com Ele e buscando conhecê-Lo mais. Somos vencedores e “mais 
que vencedores”, não por sermos super-homens ou mulheres, mas por que seguimos um Vencedor 
sobrenatural. 
 

2- Quando Jesus disse: “está consumado”, isso quer dizer “não há mais nada que eu precise fazer. 
Cumpri minha missão. Eu venci.” O evangelho é uma mensagem de ressurreição . Somos salvos pelo 
que Ele fez. Nossa resposta para Cristo deve ser “O Senhor já fez tudo que precisava ser feito. Então 
Te entrego minha vida hoje, amanhã e todo dia”. VOCÊ JÁ FEZ SUA ORAÇÃO DE ENTREGA A 
JESUS? SE SIM, COMO TEM SIDO A SUA VIDA EM RENDIÇÃO A ELE?  
 

Uma vida em rendição a Jesus é uma vida de entrega total. Quando reconhecemos que Ele já fez tudo 
por nós, decidimos: 
 

➢ ENTREGAR-LHE NOSSOS DIAS E RECEBERMOS UMA NOVA VIDA – ROMANOS 6:4 “Fomos, 
pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado 
dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.”  

(aproveitar e explicar o significado do batismo e perguntar se alguém quer dar mais esse passo). 
 

 

➢ ENTREGAR-LHE NOSSAS DECISÕES E VIVER EM CONFIANÇA – 1 CORÍNTIOS 15: 57,58 “ 
Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. / Portanto, 
meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão.( a mensagem que a Cruz nos traz não é 
de derrota, mas de vitória. Podemos perder algumas batalhas no caminho, mas, no final, a guerra 
será ganha em nosso favor. Somos participantes da vitória que Jesus já assegurou.” 
 

 

➢ ENTREGAR-LHE NOSSOS PENSAMENTOS E VIVER EM OUSADIA – 2 TIM. 1.7 “Porque Deus 
não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.” (Muitas 
pessoas estão presas pelo medo, inclusive, pelo medo da morte. O medo envenena nossos 
pensamentos e limita nossas ações. Há pessoas que têm tanto medo de morrer, que nem chegam 
a viver. Quando Jesus entregou Sua vida, Ele venceu a morte! Uma das consequências dessa 
verdade é que o medo não precisa mais ter efeito sobre nós. Devemos entregar a Ele todos os 
nossos pensamentos e receber a condição espiritual que vem dEle: poder, amor e equilíbrio.) 

 

➢ LÍDER: Encerre o compartilhamento fazendo a leitura de Romanos 8.31-35,37-39. Este é um  
texto muito poderoso da Palavra de Deus que nos garante que, aquele que se entrega a 
Jesus e vive em rendição a Ele, em todas as coisas, é mais que vencedor. 
 

❖ PARA CONTINUAR PENSANDO: “Mantenha sua fé. Seja constante em fazer o que você sabe 
que deve fazer. Agarre-se à sua esperança. Ohe para frente com expectativa. E mantenha a 
cabeça fria, pois você sabe que a derrota é apenas momentânea, enquanto a vitória é para 
sempre.” Steven Furtick 

 

❖ CONTRIBUA: Primeira Igreja Batista de Andrade Araújo - CNPJ 42.603.670/0001-42 
                        BANCO ITAU - Agência: 4562 - Conta Corrente: 57549-0 
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