
 

                      Estudo de Célula – Semana de 04/04/21 a 10/04/21  
 

 

TEMA DO ESTUDO: “ESTÁ CONSUMADO!” 
 
  

BASE BÍBLICA: E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: “Está consumado!” E, inclinando a 
cabeça, entregou o espírito. João 19.30 
 

OBJETIVO: Levar o grupo a entender o propósito da morte e da ressurreição de Jesus, e a 
necessidade de posicionar-se. 
 

COMPARTILHAMENTO:  
 

1- EM SEU ENTENDIMENTO, O QUE SIGNIFICA A EXPRESSÃO “ESTÁ CONSUMADO”? 

Significa que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário a decisão que Deus Pai tomou na 

eternidade, morreu em nosso lugar, para pagar a nossa dívida, trazendo perdão, 

reconciliação, recomeços e vida eterna.  
 

JOÃO 3. 16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 
 

2- Na cruz, Jesus estava entre dois ladrões. Eles representavam dois posicionamentos distintos 

em relação ao filho de Deus.  Um assumiu que era pecador, e, por isso, o reconheceu como 

Senhor, Salvador, e o caminho para a vida eterna. O outro não. COM QUAIS DOS DOIS 

POSICIONAMENTOS VOCÊ SE IDENTIFICA HOJE? 
 

LUCAS 23.39-43 - Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: 

“Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós.” Mas o outro criminoso o repreendeu, 

dizendo: “Você não teme Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo 

punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este 

homem não cometeu nenhum mal.” Então ele disse: “Jesus, lembre-te de mim quando 

entrares no teu Reino.” Jesus lhe respondeu: “Eu lhe garanto: Hoje mesmo você estará 

comigo no paraíso.”             
 

 LÍDER: AO FINAL DO COMPARTILHAMENTO, SEJA INTENCIONAL E CONDUZA O 

GRUPO A UM POSICIONAMENTO EM JESUS COM A SEGUINTE REFLEXÃO: 
 

A Bíblia diz que chegará um dia em que todos nós ficaremos face a face com o Senhor. 

Neste dia, você gostaria de ouvir de Jesus: “Pode ter certeza. hoje você irá comigo 

para o paraíso”? Quantos gostariam de ouvir essas palavras de Jesus? 
 

Como observamos na experiência do ladrão que foi salvo por Jesus na cruz, para 

recebermos a salvação é necessário: 
 

1- Admitirmos que somos pecadores; 
2- Reconhecermos a Jesus como Senhor, Salvador e o Único caminho para a vida eterna.  
 

 Há alguém que gostaria de receber o perdão, o amor e a vida eterna em Jesus 

hoje?  

 Há alguém que está afastado e gostaria de se reconciliar com Jesus hoje? 

 Há alguém que gostaria de se posicionar como membro da família espiritual 

decidindo pelo batismo hoje? 

 Há alguém que já faz parte da família espiritual, mas reconhece que precisa 

se posicionar como um verdadeiro discípulo de Jesus, que dá muito fruto 

para a glória dEle? 
     


