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INTRODUÇÃO

Ainda não descobriram a vacina contra o COVID-19 e oramos para que isso aconteça o quanto antes. Mas existe um outro vírus global que 
tem causado devastação sem precedentes: o vírus do pecado. O vírus do pecado tem gerado morte, tristeza, quebra de relacionamentos, 
desigualdades, violências, vazio, desesperança e tantos outros males. 

Decidimos ousar! Nos importamos com as pessoas e entendemos que, como igreja, precisamos agir com fé, aproveitando ao máximo 
a oportunidade que está diante de nós. Ao longo da história, já ocorreram outras pandemias, mas nunca antes uma combinação envol-
vendo isolamento e acesso à internet.

O planeta está em crise. Vulnerabilidades e desafios de todo tipo estão à nossa frente. As pessoas estão abertas, clamando por algo que 
seja verdadeiro em meio a tantas fake News, algo que traga segurança ao invés de incertezas, algo que seja carregado de esperança e 
não fonte de ansiedade. Quem tem as respostas que as pessoas estão buscando?

QUEBRA-GELO

Peça aos presentes para responderem às perguntas abaixo. Faça uma rodada de cada vez:

• O que você faria se descobrisse a cura para o COVID-19?

• Imagine que alguém descobriu a cura do COVID-19 e guardou para si. O que você pensa sobre essa pessoa?

BOAS NOTÍCIAS

O evangelho do nosso Senhor Jesus é a boa notícia que todos estão esperando neste tempo. Uma igreja conectada ao coração de Deus e 
sensível às necessidades das pessoas à sua volta será capaz de inundar os lares e corações com a vacina que todos estão procurando.

Já existe cura para o vírus do pecado. Jesus pagou um alto preço e existe uma vacina capaz de curar, de graça, toda a humanidade. A 
Central está preparando para o mês de maio a maior campanha de vacinação que já se viu. Se você já foi imunizado e transformado pelas 
boas novas, contamos com você como um agente de cura.

Pergunta: Você sabe o que significa a palavra evangelho?

A palavra evangelho, no grego ‘evangelion’, significa simplesmente ‘boas novas’ ou ‘boas notícias’. Significa que Deus se compadece do 
homem perdido e pecador, enviou seu Filho Jesus Cristo que, sendo Deus, se tornou homem para nos substituir, assumindo a nossa 
dívida e a nossa morte na cruz. 

Alguém que conhece uma notícia maravilhosa e decide guardar para si mesmo, revela-se leviano e egoísta. O evangelho de Jesus é a 
melhor notícia que alguém pode receber. Se você ainda não conhece qual é essa boa notícia, prepare-se para entender o que Jesus fez 
por você. Se você crê e recebeu as boas novas, prepare-se para anunciar essa notícia com ousadia.

COMO COMPARTILHAR AS BOAS NOVAS

Faremos agora um estudo da palavra bem diferente, com o objetivo de movimentar sua célula online e favorecer a participação das pes-
soas. Separe os presentes em grupos menores, com até quatro pessoas em cada. Sugerimos antes do início da reunião você escolher 
quem serão os responsáveis por estes subgrupos, a fim de deixá-los previamente orientados.

Depois de passar pela introdução, adoração e quebra-gelo, organize então os subgrupos. Peça para as pessoas fecharem seus micro-
fones e câmeras, para poderem fazer ligações em vídeo do whatsapp de até quatro pessoas. Vocês podem também sair da reunião 
ampliada por alguns instantes até completarem o exercício. Assim que conseguirem completar o quadro abaixo, as pessoas retornam 
para o link maior, com todos os presentes.

É importante que você organize pelo menos dois subgrupos. Cada um vai estudar uma parte diferente da história. Quando completar sua 
parte do quadro, aquele subgrupo deve escolher um representante para apresentar as respostas na reunião ampliada.

Parte 01: ler texto de João 4:4-26 Parte 02: ler texto de João 4:28-30 / 39-42

Quem compartilhou as boas novas? Quem compartilhou as boas novas?

Qual foi a boa notícia compartilhada? Qual foi a boa notícia compartilhada?

O que podemos aprender sobre a abordagem utilizada? O que podemos aprender sobre a abordagem utilizada?

Qual foi a motivação da pessoa em compartilhar? Qual foi a motivação da pessoa em compartilhar?

Como reagiu aquele que recebeu a mensagem? Como reagiu aquele que recebeu a mensagem?

É muito interessante notar que no primeiro caso foi Jesus quem compartilhou a mensagem, enquanto no segundo, aquela mulher que 
acabara de ser evangelizada, já estava evangelizando. É possível perceber que desde o mestre dos mestres, até a mais recente con-
vertida, a mensagem a ser compartilhada é a mesma e a maneira de compartilhar também é muito simples e semelhante.

Em resumo, a mensagem é: Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias enviado ao mundo para perdoar, transformar e salvar aqueles que 
creem nele. É impressionante observar como todos que recebem essa notícia ficam radiantes de alegria!
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PREPARADO PARA COMPARTILHAR?

Saber uma notícia maravilhosa como essa e não compartilhar é muito mais grave do que conhecer a vacina do COVID-19 e guardar 
para si. Seria um grande absurdo! 

Seria guardar uma notícia capaz de transformar a vida das pessoas no tempo presente, dando-lhes esperança e restaurando seu 
relacionamento quebrado: com Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas. Seria esconder a única mensagem capaz de mudar a 
eternidade das pessoas.

Por isso, a Central não vai se esconder! E sabemos que, se você foi transformado por essa que é a notícia mais espetacular de todos os 
tempos, você vai participar com a gente com toda ousadia nesses dias.

UNIDADES ESPECIAIS

Nas próximas três semanas do mês de maio, cada célula da Central vai se organizar em Unidades Especiais de vacinação (UE). Essas 
UE’s vão funcionar como grupos estratégicos, a fim de aumentar o alcance dessa campanha histórica de vacinação contra o vírus do 
pecado.

No encontro dessa semana, cada líder já vai organizar suas Unidades Especiais e já vai definir: 

• Quem serão os representantes de cada Unidade Especial?

• Quais membros, frequentadores e visitantes da célula estarão em cada UE? 

Se, porventura, alguém da célula faltar no encontro dessa semana, ele também deve ser incluído em alguma UE, que deve entrar em 
contato com essa pessoa logo que acabar a reunião. Incentivamos que cada UE crie seu grupo de whatsapp, facilitando sua comunica-
ção nas próximas três semanas.

Compreenda melhor nossa campanha de vacinação:

• Vacina: boas novas do evangelho

• Protege contra o vírus do pecado

• Locais de vacinação: Unidades Especiais

• Público-alvo: cartões do EU+1

• Abordagem: fé, esperança e amor

• Motivação: compaixão

• Cronograma de vacinação: vide tabela

Como toda grande campanha de vacinação, vamos também seguir um cronograma, de forma que em cada semana o alvo principal é 
imunizar um grupo de risco.

Semana 11 a 16 de maio Semana 18 a 23 de maio Semana 25 a 30 de maio

Amigos e colegas de trabalho ou estudo Vizinhos Familiares

ORIENTAÇÕES FINAIS E ORAÇÃO

Nas próximas três semanas de maio, conforme calendário acima, os encontros da célula vão acontecer nas UEs. Cada Unidade Espe-
cial receberá um estudo simples e inspirador, a fim de compartilhar a mensagem com as pessoas dos grupos de risco acima.

O desafio de cada pessoa é orar ao longo da semana e convidar para participar das reuniões os seus amigos, vizinhos e familiares. 
Serão semanas poderosas e de muita alegria. Você perceberá que, quem compartilha e quem recebe a mensagem, ambos ficarão 
extremamente felizes. Há esperança em meio à crise!

Após organizar as Unidades Especiais da sua célula e passar as orientações acima, peça para cada pessoa presente retomar seus 
cartões do EU+1. Dediquem um tempo de oração pelas pessoas nos cartões do EU+1 e também consagrando as UEs de sua célula.

AVISOS

Para ajudá-lo durante a campanha de evangelismo criamos duas páginas especiais do site da Central: 

• Vacina Vírus Global - www.central.online/vacinavirusglobal 

Aqui preparamos um conteúdo para pessoas não crentes ou que se afastaram de Jesus. Com um vídeo super legal e textos explicati-
vos, na página será possível conhecer melhor o vírus mais letal de todos (o pecado). Nela também haverá espaço para quem optar por 
começar o tratamento (aceitar a Jesus), além de acesso a vários recursos da Central que auxiliarão o início dessa caminhada. 

Envie esse link para quantas pessoas você puder e use-o como uma poderosa ferramenta evangelística. Vamos viralizar essa página e 
espalhar a cura! 

• Campanha de vacinacão - www.central.online/campanhadevacinacao 

Um espaço preparado para você que já é cristão e deseja entender melhor a campanha e acessar materiais de capacitação e apoio 
exclusivos. Dicas para abordar as pessoas, convites para os cultos e células online, treinamentos, cartazes de divulgação, nela você 
encontrará tudo isso e muito mais. 


