
APRESENTAÇÃO Eu+1
Está lançado o desafio: cada membro da Central alcançando uma pessoa para Jesus em 2020!
A partir dos dias 1 e 2 de fevereiro toda a Central está envolvida no movimento Eu+1. A sua dedicação 
gera transformação! Deus liberou sobre nós um tempo um tempo de aceleração e abundância. Creia! 
Confie! Envolva-se! 
A sua célula passará por um mover muito especial ao longo deste ano e nós, os pastores da Central, 
queremos ajudar você a ser bem-sucedido na missão que Jesus lhe confiou. Disponibilizaremos nas 
próximas semanas recursos que vão dar a você clareza e segurança para se engajar neste movimento. 
Esses recursos serão também uma ferramenta para que você possa envolver a sua célula, levando seu 
grupo a um novo nível de comprometimento e frutificação.
Fique ligado porque a cada lição você receberá novas e importantes orientações. Vamos juntos!
QUEBRA-GELO 

• Você já fez loucuras por um convite? Olhando para o passado, peça para cada pessoa presente 
compartilhar algo ousado ou inusitado que fizeram por causa de um convite.
• Qual convite você gostaria muito de conseguir? Pensando no futuro, peça para cada um 
compartilhar um convite que desejam muito conseguir e o que estão dispostos a fazer para isso.

O QUE? - UM CONVITE MAIS DO QUE ESPECIAL
Leitura Bíblica: Mateus 9:9-12
Pergunta: Qual foi o convite recebido por Mateus? Você consegue pensar um convite mais especial 
do que esse?
Ao longo da vida recebemos ou almejamos muitos convites. Diversos tipos de experiências estão 
disponíveis a partir dos convites que aceitamos ou perseguimos. A questão é que todos os convites 
nos permitem desfrutar de momentos breves nesta Terra. O convite para estar com Jesus é diferente 
de todos os outros, pois só ele é capaz de conectar alguém a Deus e, portanto, mudar a eternidade 
de uma pessoa.
QUANDO? - O MOMENTO DO CONVITE
Pergunta: O que Mateus estava fazendo quando recebeu o convite de Jesus?
É interessante notar como a cena descrita no texto que lemos é simples e cotidiana. Jesus estava 
passando na rua com seus discípulos. Mateus estava assentado em sua mesa de colher impostos. 
Mais um dia comum. Provavelmente Mateus não imaginava, antes de sair para trabalhar naquele dia, 
que receberia um convite que mudaria toda a sua vida.
Essa experiência mostra que não é necessária uma grande preparação para convidar alguém a estar 
com Jesus. Uma simples conversa na rua, no trabalho, na escola ou dentro de casa é a oportunidade 
perfeita. O ponto chave não é a maneira, o local ou o momento de fazer o convite. Qualquer hora é 
hora. O que importa é a pessoa saber que Jesus tem um convite especial para ela.
QUEM? - LISTA DE CONVIDADOS
Pergunta: Se o convite para estar com Jesus é tão especial, quem pode estar na lista de convidados?
Leitura Bíblica: 2 Pedro 3:9, 1 Timóteo 2:3-6,  Ezequiel 18:23
Do antigo ao novo testamento, a Bíblia está repleta de textos que mostram o desejo de Deus de ver 
toda a humanidade restaurada e conectada a Ele. Deus sabe que uma pessoa caminhando longe 
dele nunca vai encontrar vida de verdade ou conhecer o propósito de sua existência. Como lemos, 
Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento.
Pergunta: Você conhece alguém que precisa receber o convite para estar com Jesus?
ONDE? - JESUS NOS CHAMA PARA ESTAR COM ELE À MESA
Em Lucas 5:29 podemos aprender algo interessante sobre o chamado de Mateus, também conhecido 
como Levi:

“Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo 
com eles: publicanos e outras pessoas.”

Há aqui uma atitude de Mateus que muito agradou o coração de Jesus. Podemos dizer que esse é 
um princípio espiritual importante. Deus deseja nos abençoar para que possamos repartir com outras 
pessoas. Sempre que você receber algo de Deus, tenha um coração generoso e prepare-se para 
repartir com outros.

Na mesa com Jesus
Lição de célula:  03 a 08 de fevereiro



Em Mateus 9:10, Jesus recebe publicanos na casa dele, muito provavelmente entre os quais estava 
Levi. Em Lucas 5:29, Levi decide fazer o mesmo e prepara um grande banquete em sua casa. Nesse 
jantar, Levi recebe muitos dos seus amigos, familiares e vizinhos, oferecendo a eles um convite mais do 
que especial para estarem à mesa com Jesus.
Se você foi convidado por Jesus para estar com ele à mesa, agora você pode transmitir a outras 
pessoas o mesmo convite que recebeu. A célula é uma oportunidade única para isso. A cada semana 
uma reunião especial na presença de Jesus e você pode convidar aqueles que estão à sua volta para 
também participarem dessa mesa.
DESAFIO EU+1
Olhe para a sua célula como um banquete espiritual na presença de Jesus, “pois onde se reunirem dois 
ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles”. Mateus 18:20. Olhe para os cristãos da sua célula 
como Mateus ou Levi. Um dia receberam um convite para estarem na presença de Jesus e agora são 
chamados a repartirem esse convite com outras pessoas.
O desafio Eu+1 foi criado para ajudá-lo a alcançar um objetivo que ecoará por toda a eternidade: 
alcançar pelo menos uma pessoa para Jesus em 2020. Siga as orientações abaixo:

• Distribua os cartões EU+1 recebidos no Dia da Visão ou imprima-os por meio do site: 
central.online/eumaisum
• Disponibilize canetas aos presentes e peça para cada um escrever no seu cartão o nome de cinco 
pessoas que serão seus alvos de oração e evangelização em 2020. 
• Separe um tempo relevante da reunião para este momento, assim todos poderão preencher 
verdadeiramente os cartões.
• Como célula, façam um compromisso de batalharem juntos pelas pessoas listadas nos cartões.
• Organize um tempo de oração pelos nomes contidos nos cartões. 
• A partir dessa reunião, sempre use os cartões para orar pelas pessoas e avaliem o avanço da 
campanha.
• Ainda durante a reunião da célula, cadastre toda a sua célula no grupo da campanha.

A Central preparou algo para ajudar você e a sua célula a cumprir esse desafio. Peça que todos entrem no 
seguinte link: central.online/eumaisum

No botão para solicitar a entrada no grupo, oriente toda sua célula a se cadastrar para receberem, pelo 
Whatsapp, conteúdos exclusivos e exercícios semanais que irão impulsionar as ações. Fique tranquilo, 
no nosso grupo os membros não podem conversar entre si. É um canal de mão única, onde somente a 
administração enviará mensagens. Siga com a gente até o final e, acredite, você ficará surpreso com o que 
Deus fará através da sua vida. Veja se todos conseguiram se cadastrar e oriente alguns que porventura 
estejam com dúvidas ou dificuldades.

TODO DIA É DIA DO AMIGO
Nos últimos anos fizemos em nossas células algumas agendas especiais, chamadas “Dia do Amigo”, 
para que fossem convidados visitantes não-crentes para participarem das nossas reuniões. 
Este ano adotaremos uma abordagem diferente. Ao invés de focar somente na reunião da célula 
para receber convidados, vamos investir no cristão como ator ativo no processo de aproximação e 
evangelização. Muitas vezes, por insegurança ou despreparo, o cristão se sente perdido em exercer 
seu papel como agente do reino.
Enquanto cada cristão assume seu papel de alcançar as pessoas que Deus colocou à sua volta, 
nossas células estarão sempre preparadas para receber os visitantes que serão convidados, afinal, 
todo dia é dia do amigo. Toda reunião, a partir do mês de março, será uma oportunidade para levar 
visitantes não-crentes.
As lições seguirão seu curso normal, com temas relevantes para a vida cristã, inspiradas nas séries 
dos cultos de domingo ou alinhadas com a direção de Deus para a Central. De maneira natural, 
deixaremos em cada lição um tópico ou instrução que sirva de gancho para o líder fazer um apelo 
evangelístico, caso necessário.
A dedicação de cada um, como um instrumento poderoso de transformação. E nossas células como 
uma comunidade pronta para acolher e integrar os novos que o Senhor nos acrescentar.
AVISOS 
Mais de Deus - Temporada Liberdade 
O plano de leitura Código Fé já começou e nós preparamos vários recursos para ajudá-lo nesse 
caminho. Além do cronograma de leitura, fizemos também um caderno devocional que irá ajudá-lo 
a se organizar e registrar metas, reflexões e o que mais Deus colocar no seu coração durante esse 
tempo. Todo esse material está disponível para download no site da Central. Acesse e aproveite!
CCM 2020 – Inscrições abertas
O CCM está com as inscrições abertas para vários cursos neste início de ano. Acesse o site da Central, 
conheça as opções disponíveis e escolha a que mais se encaixa com o seu perfil.
www.central.online/ccm


