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INTRODUÇÃO   (Registre o nome do responsável pelo estudo: __________________________________)

Estamos muito felizes porque você se dispôs a estar à frente desta Unidade Especial nos próximos três encontros. Temos certeza que 
seu grupo vai ter experiências incríveis com Deus e receberá muitos visitantes. Prepare-se para ser usado por Deus e receba uma unção 
poderosa de ousadia.

Para maior alinhamento e melhores condições, veja com calma o “Manual de Vacinação”. Lá você vai encontrar várias dicas para te 
nortear. No estudo abaixo você vai perceber um campo à frente de cada momento da reunião. Distribua as responsabilidades com ante-
cedência e envolva o maior número possível de pessoas para auxiliar.

ADORAÇÃO

Nas próximas três semanas, sugerimos que você não faça o momento do louvor em sua Unidade Especial. Sugerimos isso em função da 
dificuldade técnica que as células online apresentam nesse quesito e pode ser que fique um momento sem qualidade e sem sentido para 
os visitantes. Você pode pedir às pessoas para dirigirem pequenas palavras de gratidão a Deus e até indicar músicas para as pessoas 
escutarem depois. Mas sugerimos não colocar música no encontro da UE.

QUEBRA-GELO  (Registre o nome do responsável: __________________________________)

Dê boas-vindas a todos e demonstre sua alegria em estarem juntos neste chat!

Muitos sites e grupos têm circulado neste período de isolamento receitas criativas para cozinhar. Em nossa dinâmica de hoje vamos 
compartilhar uma receita diferente. Receita da quarentena:

• Apresentação pessoal.

• O que você tem feito na cozinha nesses dias.

• Qual tem sido a sua receita pessoal para manter a saúde física e mental na quarentena.

DINÂMICA DE ORAÇÃO  (Registre o nome do responsável: __________________________________)

Preparem um momento criativo e dinâmico de oração. Pensem uma maneira para que muitas pessoas participem desse momento. 
Lembre-se que as pessoas presentes, inclusive os visitantes, estão carregando muitos medos, necessidades e aflições. Abra espaço 
para elas compartilharem seus pedidos e crie um ambiente de fé e oração.

TESTEMUNHO 01  (Registre o nome do responsável: __________________________________)

Escolha alguém do seu grupo que possa compartilhar uma experiência marcante com Deus neste período de quarentena.

TESTEMUNHO 02   (Registre o nome do responsável: __________________________________)

Escolha outra pessoa do seu grupo para compartilhar seu testemunho de conversão a Cristo.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR SOBRE JESUS?

Pergunta: O que você sabe sobre Jesus?

Naqueles dias, o nome de Jesus começou a se espalhar e as pessoas comentavam umas com as outras sobre quem era aquele homem 
que impactava a vida de todos que passavam tempo com ele. Leiam o texto bíblico e descubram uma situação interessante. Leitura: João 
1:35-50.

RÁDIO PEÃO

Pergunta: Você já ouviu essa expressão ‘rádio peão’? 

Trata-se de uma maneira muito espontânea e eficaz de se espalhar informações: o famoso ‘boca a boca’. Ou seja, um amigo que diz ao 
colega, que conta ao vizinho, até que todos estão sabendo das novidades.

Pergunta: Quantos são os personagens dessa história e quais os seus nomes? 

Deixe as pessoas explorarem bem o texto e buscarem juntas responder à questão acima. Só revele o quadro a seguir depois que o grupo 
tiver falado espontaneamente as respostas.

Personagem 1 João Batista

Personagem 2 André Discípulo de João Batista

Personagem 3 Nome não revelado Discípulo de João Batista

Personagem 4 Jesus

Personagem 5 Simão Novo nome: Pedro (Cefas)

Personagem 6 Filipe

Personagem 7 Natanael
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Interessante notar como essa história é dinâmica e como a ‘rádio peão’ agiu rápido. Em poucas horas já haviam seis homens altamente 
impactados pela presença de Jesus e todos começaram ali a segui-lo. Pouco tempo depois os sócios de Simão também se tornariam 
discípulos de Jesus.

QUEM É JESUS?

Pergunta: Porque a notícia sobre Jesus correu tão rápido? Porque as pessoas ficavam tão mexidas perto de Jesus?

No texto lido podemos perceber que Jesus tem uma espécie de imã que atrai as pessoas para perto dele. Eles queriam ficar hospedados 
em sua casa e depois saíram em viagem atrás dele para a Galileia. Além de seguir a Jesus, as pessoas falavam algo específico sobre ele.

Pergunta: Quais foram as expressões utilizadas para apresentar Jesus no texto lido? O que essas expressões significam?

Podemos encontrar, nos diálogos acima, as seguintes expressões sobre Jesus:

 • Cordeiro de Deus: ao longo de alguns séculos, os Israelitas sacrificavam animais como uma forma de pedir a Deus que perdoasse 
os seus pecados. Ao se referir a Jesus como o ‘Cordeiro de Deus’, João Batista estava dizendo que Jesus era o filho de Deus que seria 
sacrificado para perdoar em definitivo os pecados da humanidade.

• Mestre: embora Jesus não tivesse títulos ou alguma formação especial, ele era reconhecido como mestre por sua sabedoria e pela 
autoridade com que ensinava.

• Messias: tanto a palavra Messias (hebraico) como a palavra Cristo (grego) significam ungido. Essas palavras são um título atribuído 
a Jesus que é o ungido de Deus, ou seja, preparado e enviado por Deus para cumprir uma missão única: salvar a humanidade dos 
seus pecados.

• Filho de Deus: Jesus é o filho único de Deus, enviado para apresentar as pessoas o caminho de volta ao Pai.

• Rei de Israel: Jesus é o Rei enviado para trazer o Reino de Deus, como ensinado na oração do Paio Nosso, a todos aqueles que per-
mitem que Jesus governe suas vidas.

NOVO NOME

Hoje em dia as pessoas não reparam tanto no significado dos nomes. Mas na época de Jesus, os nomes eram muito significativos e im-
pactavam muito a identidade das pessoas. Em seu encontro com Jesus, Simão recebeu um novo nome.

Quando você olha a história de Pedro, percebe que este novo nome dado por Jesus impactou muito sua vida. A história de Pedro foi radi-
calmente transformada por Cristo e ele se tornou um homem forte e estável, como rocha, assim como Jesus declarou.

Pergunta: Quais aspectos da sua identidade e de sua personalidade você gostaria que Jesus transformasse?

DESCONFIADO

Nem todos recebem abertamente a notícia sobre Jesus. Alguns, como Natanael, reagem com desconfiança e não dão crédito a Jesus em 
um primeiro momento. Talvez seja esse o seu caso.

Mas se você reparar bem, após ouvir a voz de Jesus e perceber o quanto Jesus conhecia sobre sua vida, Natanael ficou impactado. Ele 
mudou rapidamente de desconfiado para entusiasmado. Essa mudança se deu porque ele viu que Jesus sabia coisas sobre ele que 
ninguém sabia.

Pergunta: Você sabia que Jesus te conhece mais do que qualquer pessoa? Você teria coragem de pedir a Jesus para falar algo em seu 
coração?

ORAÇÃO FINAL

No estudo dessa semana descobrimos como as pessoas ficavam impactadas perto de Jesus. Cremos que Ele está presente aqui em nos-
sa reunião, mesmo online. Sabemos que Jesus conhece profundamente cada um de nós e Ele tem um projeto maravilhoso para cada um.

Cabe a nós decidirmos se vamos abrir nosso coração para conhece-lo ou não. Desafie os presentes a refletirem sobre quem é Jesus e 
qual o lugar eles deixarão Jesus ocupar em suas vidas. Incentive cada um a repetir com você a seguinte oração:

Querido Jesus, hoje eu fiquei muito feliz ao ouvir essa notícia maravilhosa e aprender tanto sobre o Senhor. Eu decido me tornar um 
seguidor de Jesus e abro a minha vida para o Senhor reinar em todas as áreas. Agradeço por perdoar os meus pecados e por me dar 
uma vida nova. Oramos em nome de Jesus, amém.

• Peça para todos que fizeram essa oração se identificarem no chat escrevendo a expressão sobre Jesus que mais impactou suas 
vidas: Cordeiro de Deus, Mestre, Messias, Filho de Deus, Rei.

• Destaque aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez ou se reconciliaram com Cristo, fazendo uma oração especial por eles. 
Preencha no célula.in os dados de quem tomou sua decisão.

DESAFIO DA SEMANA

Desafie todos os presentes a cumprirem o desafio da semana. Compartilhem no grupo de whatsapp como tem sido a repercussão do 
desafio.

Acessar o site www.central.online/vacinavirusglobal e compartilhar o vídeo com, no mínimo, dez pessoas.


