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INTRODUÇÃO

Na semana passada todas as células da Central receberam um desafi o muito especial: Eu+1. Cada membro da Central alcançando uma 
pessoa para Jesus em 2020!

Na lição de hoje falaremos sobre uma prática muito importante, que será uma base ao longo de todo o ano para que cada um alcance seu 
objetivo de ser usado por Deus na vida de alguém. Trata-se da oração. Na reunião de hoje não falaremos só sobre oração, mas teremos 
um tempo signifi cativo para orarmos juntos.

Antes de começar o compartilhar dessa semana, relembre aos presentes o que foi conversado na semana anterior sobre o Eu+1. Expli-
que novamente a campanha e peça para cada um mostrar seu cartão contendo os nomes de cinco pessoas. Caso haja alguém que não 
esteve na semana anterior, gaste um tempo envolvendo essa pessoa, além de tirar as dúvidas de todos. Lembre-se de verifi car se todos 
têm os cartões e adesivos do EU+1.

APRENDENDO COM UM ESPECIALISTA

Pergunta: Pense nas pessoas que você escreveu em seu cartão. Você deseja que cada uma delas tenha a chance de se conectar a Jesus 
esse ano? Como você pode contribuir para que isso aconteça?

Paulo foi, na história, um dos cristãos mais dedicados à missão de anunciar as boas novas do evangelho e, sem dúvida, um dos mais 
bem-sucedidos. Em suas cartas ele fala muito sobre esse assunto e dá várias recomendações. Teremos a chance de aprender com um 
especialista. Vamos observar as orientações de Paulo para que a nossa célula experimente o privilégio de ver muitas pessoas sendo 
transformadas por Jesus ao longo deste ano.

Leitura Bíblica: Colossenses 4:2-6

"Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a 
nossa mensagem, a fi m de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo aber-
tamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora; aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu 
falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um."

A ORAÇÃO COMO BASE

Paulo lança as bases de um evangelismo bem-sucedido: a oração! O texto diz que devemos cultivar o hábito da oração de forma dedi-
cada, ou seja, constantemente e intensamente. Quando nos dedicamos a algo, quer dizer que isso ocupa um lugar prioritário em nosso 
coração e em nossa agenda.

Pergunta: Como a célula pode se dedicar à oração pelos nomes registrados nos cartões do Eu+1? 

Paulo orienta aos Colossenses que eles devem orar especifi camente pelo evangelismo. Quando nos dedicamos a orar por isso, algumas 
coisas muito importantes acontecem:

• Deus abre uma porta para a mensagem.
• O mistério de Cristo pode ser proclamado (ou seja, anunciado).
• O evangelho pode ser manifestado abertamente.

Aplicação: Conversem um pouco sobre a dedicação à oração. Pensem, como célula, desafi os práticos de oração para as próximas sema-
nas e combinem de orar pelos cartões uns dos outros. Vocês também podem fazer uma caixinha de oração incluindo situações da vida 
das pessoas listadas nos cartões. Por exemplo, caso alguém na lista esteja desempregado ou com um problema de saúde, orem por 
essas situações e necessidades juntos. Outra sugestão é a célula planejar um jejum por essas pessoas.

UMA REVELAÇÃO SOBRE A ORAÇÃO

Leitura Bíblica: 2 Coríntios 4:1-4

"Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos 
secretos e vergonhosos; não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante à clara exposição da verdade, 
recomendamo-nos à consciência de todos, diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está 
encoberto. O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem 
de Deus."

No texto de Coríntios há uma explicação valiosa. Um dos motivos que explicam a importância da oração envolve uma batalha que acon-
tece no mundo espiritual. O texto diz que uma pessoa pode ter sido cegada pelo inimigo e isso a impede de compreender o evangelho.

A importância da oração
Lição de célula 10 a 15 de fevereiro
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Antes de pregar a mensagem para alguém, é fundamental orar por essa pessoa, quebrando toda cegueira espiritual e toda barreira. 
Quando um grupo de cristãos está comprometido com a evangelização, é muito importante se unirem em oração, a fim de desfazer as 
prisões e obras das trevas.

DICAS COMPLEMENTARES

Além da oração, Paulo apresenta mais algumas dicas. Essas dicas, quando combinadas com a oração, tem um impacto poderoso no 
evangelismo. Releiam os versículos de Colossenses 4: 5,6 e façam, com base neles, uma lista dessas dicas:

• Sabedoria no procedimento com os de fora. 
• Aproveitar ao máximo todas as oportunidades. 
• Falar de maneira agradável e temperada. 
• Saber responder a cada um.

Em Coríntios, uma outra dica muito importante é apresentada. Não devemos adequar a mensagem do evangelho. A mensagem que 
pregamos não pode ser torcida, adoçada, adaptada, etc. Ao contrário, deve ser anunciada integralmente mediante à clara exposição da 
verdade.

Resumindo: comprometa-se em oração pelas pessoas que Deus colocou em seu coração, fique atento às oportunidades e anuncie a 
mensagem com clareza. Sem dúvida você será grandemente usado por Deus!

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 nesse 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.

Aplicação: Aproveite o site da campanha que a Central preparou. Lá você vai encontrar dicas e materiais que irão ajudá-lo muito. Peça 
para todos os presentes pegarem seus celulares e acessarem agora mesmo o site: 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.

TEMPO DE ORAÇÃO

Na reunião dessa semana teremos a oportunidade de colocar em prática tudo o que conversamos. Sugerimos que você reserve pelo 
menos 30 minutos para oração pelos cartões. Após o estudo, dê  aos presentes a oportunidade de  aplicar o que aprenderam sobre a 
oração como base para a evangelização. Fique de olho nessas sugestões:

• Prepare com antecedência dinâmicas de oração para que todos tenham chance de orar.  
• Alterne os momentos, conduzindo momentos de oração individuais, em duplas e em grupo.  
• Peça para um dos seus líderes em treinamento para te ajudar a conduzir este momento de oração. 
• Peça para alguém dar testemunhos acerca da eficácia da oração no evangelismo.

AVISOS

CCM 2020

Avance: Doutrina – Para novos líderes

Para participar, é preciso já ter concluído o Lidere. Matricule-se pelo www.central.online/ccm.

Última semana de inscrições

O CCM está com as inscrições abertas para vários cursos neste início de ano. Acesse o nosso site, conheça as opções disponíveis e esco-
lha a que mais se encaixa com o seu perfil. 

Ceia do Senhor

Venha relembrar o maior ato de amor que o mundo já viu, o sacrifício de Jesus. 
16 de fevereiro, domingo, 10h e 18h.

 Lançamento: livro “Células Excelentes”, do Pr. Léo Matos.

Um guia prático para uma célula excelente. Dicas exclusivas e mais de 100 atividades para conduzir seu pequeno grupo ao extraordiná-
rio. Vendas pelo site e loja da Livraria Central. Garanta já o seu!


