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APRESENTAÇÃO

Nas duas lições anteriores recebemos diversas orientações importantes acerca do nosso desafio deste ano: cada membro da Central al-
cançando uma pessoa para Jesus em 2020. O movimento EU+1 já começou com diversos testemunhos e tem impactado muitas pessoas 
à nossa volta. É somente o começo! Envolva-se, pois cremos que Deus vai nos surpreender. Lembre-se de envolver todos os cristãos da 
sua célula, já que o desafio é para todo aquele que rendeu a vida a Cristo.

No estudo dessa semana, vamos resumir as bases da campanha e deixar você e sua célula preparados para esse ano de abundante 
colheita. Em seguida, sua célula terá tema livre e você poderá ter um tempo especial de comunhão ou mesmo aproveitar para trabalhar 
alguma necessidade do seu grupo. A partir de março, todo dia é dia do amigo! 

Desde o início de fevereiro, estamos estudando em nossas células as bases para o evangelismo. Em cada lição conhecemos uma dessas 
bases, nesse tempo que tem servido de preparo para que sejamos efetivos em compartilhar o evangelho com pessoas queridas à nossa 
volta que ainda não caminham com Jesus.

Veja o calendário abaixo para compreender a lógica do Eu+1 na sua célula:

03 a 08 de Fevereiro Na mesa com Jesus - 1ª base da evangelização: compartilhar a mensagem da salvação

10 a 15 de Fevereiro A importância da oração - 2ª base da evangelização: oração

17 a 22 de Fevereiro Minhas testemunhas - 3ª base da evangelização: testemunho

24 a 29 de Fevereiro Tema Livre

Março em diante Todo dia é dia do amigo

TODO DIA É DIA DO AMIGO

Nos últimos anos fizemos em nossas células algumas agendas especiais, chamadas “Dia do Amigo”, para que fossem convidados visi-
tantes não-crentes para participarem das nossas reuniões. 

Esse ano adotaremos uma abordagem diferente. Vamos investir no cristão como ator ativo no processo de aproximação e evangelização. 
Muitas vezes, por insegurança ou despreparo, o cristão se sente perdido ao exercer seu papel como agente do reino. Para ajudar você e 
a sua célula, estamos com uma página com alguns materiais em nosso site. Nessa página você também consegue acessar os grupos de 
Whatsapp, onde cada um receberá treinamento extra. Conheça nossa página e convide sua célula a entrar nos grupos acessando www.
central.online/eumaisum

Enquanto cada cristão assume seu papel de alcançar as pessoas que Deus colocou a sua volta, nossas células estarão sempre prepara-
das 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, servirá como um instrumento poderoso de transformação. E nossas células, como uma comunidade pronta para 
acolher e integrar os novos irmãos que o Senhor nos acrescentar.

QUEBRA-GELO

Sugerimos que você prepare ou delegue para alguém uma dinâmica dentro da temática do Eu+1. Sejam criativos e usem esse momento 
de quebra-gelo para que as pessoas contem testemunhos de como alguns já têm sido usados por Deus em sua família, vizinhança ou 
locais de estudo/trabalho. Outra sugestão é aproveitar o momento para recapitular os cartões e conduzir um tempo especial de oração.
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.

CARTA VIVA

Leitura Bíblica: 2 Coríntios 3:2,3

“Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, 
resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações 
humanos.”

Pergunta: Uma carta envolve três elementos: um emissor, um conteúdo e um destinatário. Quais são estes três elementos nessa ilustra-

Minhas testemunhas
Lição de célula 17 a 22 de fevereiro
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ção da que Paulo estabeleceu nos versos lidos?

O QUE É SER UMA TESTEMUNHA?

Leitura Bíblica: Atos 1:8

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e 
Samaria, e até os confins da terra.”

Jesus disse essas palavras aos seus discípulos instantes antes de ser elevado ao céu. Ele havia dado uma missão muito clara de pre-
gar o evangelho por toda a terra e deixou, neste verso, uma orientação muito precisa: aquele que prega precisa ser uma testemunha.

Segundo o dicionário Michaelis, a testemunha é “uma pessoa indicada ou convocada para depor em juízo, em uma investigação ou pro-
cesso; pessoa que atesta a veracidade de um ato ou presta esclarecimentos a respeito de determinados acontecimentos, confirmando-os ou 
negando-os; pessoa que presencia um fato qualquer”. Já no original do Novo Testamento em grego, a palavra testemunha é traduzida por 
martus (ou mártir). 

A palavra testemunha carrega significados muito importantes e ajuda a compreender o que Jesus está dizendo.

• Testemunha atesta a veracidade: o que Jesus está ensinando aos discípulos é que a vida deles vai atestar se o que eles falam a 
respeito de Deus é autêntico. A testemunha é alguém que confirma a verdade de um fato, então quando as pessoas olham para a 
vida de um cristão elas esperam ver o caráter divino. 

• Testemunha relata uma experiência: quando Jesus chamou seus discípulos a serem testemunhas, Ele estava mostrando que a 
única coisa que precisavam fazer era contar ao mundo a ação de Deus em suas vidas. Ao invés de um discurso vazio ou teórico, 
testemunhar é contar sobre o que tenho vivido em minha caminhada com Jesus.

• Testemunha recebe uma capacitação especial: para testemunhar é necessário ser revestido pelo poder do Espírito Santo. É essa 
ação divina que faz nosso testemunho verdadeiro e eficaz. 

• Testemunha está disposta a se sacrificar: muitas vezes é necessário se sacrificar e enfrentar grande oposição em função do 
evangelho. Os primeiros discípulos de Jesus morreram como mártires para defender aquilo em que acreditavam e, hoje, somos 
chamados para nos sacrificar em prol da nossa fé, a fim de que outros ao redor vejam o agir de Deus em nós.

CONCLUSÃO

Recapitulando essa série de lições vinculadas à campanha Eu+1, veja abaixo o destaque sobre os três pilares da evangelização. Conhe-
cer e compreender esses três pilares, certamente vai ajudar cada cristão a ser muito mais seguro e efetivo em seu desafio de evange-
lizar outras pessoas. Conversem sobre os pilares e perguntas a seguir:

1) Anunciar a mensagem ou boa notícia. Você tem falado com clareza a mensagem do evangelho? 

2) Oração. Você tem intercedido em favor das pessoas com as quais deseja compartilhar o evangelho?

3) Testemunhar. Sua vida tem sido uma carta viva, confirmando a autenticidade da obra que Jesus fez em você? 

AVISOS

CCM Descubra

Com aulas a partir do dia 7 de março, o Descubra é nosso curso preparatório para o batismo. Divulgue na sua célula e fale sobre a 
importância dessa grande experiência com Deus. Inscrições abertas no site da Central. 

Cursos da Família l Inscrições abertas

Os planos de Deus para a sua família são incríveis. Chegou a hora de aprender a colocá-los em ação.

Antes de Sermos Um

Início: 15/03, na Central Sede | Retiro: 21 a 22/03, na Sede Campestre.

Casais vencedores 

Início: 15/04, Central Luxemburgo | Retiro: 23 a 24/05, na Sede Campestre.


