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INTRODUÇÃO

Nas últimas semanas as lições de célula abordaram o sobrenatural, assim como as mensagens ministradas nos culto de 
domingo da Central. Esse tem sido um tempo de descobertas, clareza e de um grande mover no nosso meio já que, quando 
nos damos conta dessa dimensão da vida e do sobrenatural de Deus, tudo ao redor muda. 

Sabemos que é incrível viver e testemunhar milagres e maravilhas, mas é preciso ter total consciência que o sobrenatural 
não se trata de acontecimentos esporádicos, mas sim de uma realidade constante e é essencial que saibamos o que fazer 
quanto a isso. 

Lembre a todos que a série de mensagens Sobrenatural terminará no próximo domingo, dia 27, diga que está imperdível e  
não se esqueça de incentivar o grupo de participar dos cultos e conferir uma abordagem ainda mais profunda das questões 
que estamos tratando nas células. As mensagens também estão disponíveis no canal da Central no YouTube, informe todos 
a respeito disso. 

QUEBRA-GELO 

Uma das ferramentas mais sobrenaturais que temos ao nosso dispor é a oração. Muitas vezes e em diversas situações não 
temos ideia do poder de falar com Deus e interceder por alguém, mas uma oração cheia de fé é absolutamente capaz de 
causar grande efeitos no mundo espiritual. 

Discorra sobre isso e divida o grupo em duplas (e um trio, caso o número de pessoas seja ímpar). Após isso, oriente da 
seguinte forma: a dupla deve fazer uma ligação (telefônica ou de vídeo) onde um deve orar pelo outro. Todos devem fazer e 
receber uma oração crendo no poder sobrenatural que nós, como filhos de Deus, recebemos do Pai. 

 
FILHO DE PEIXE...

Pergunta: Você se lembra de uma expressão muito comum usada para falar de filhos que fazem o mesmo que seus pais? 
A expressão é: “Filho de peixe, peixinho é”. Você tem algum exemplo disso?

Vimos anteriormente que existe um mundo espiritual que é real e interfere no mundo natural. Vimos também que o nosso 
Deus é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que opera maravilhas. Vamos falar hoje sobre o povo sobrenatural. Se Deus é 
o Deus do sobrenatural, seus filhos não deveriam ser o povo do sobrenatural?

1. Jesus deseja que seus discípulos operem no sobrenatural

Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do 
que estas, porque eu estou indo para o Pai. (João 14:12)

O que passava na cabeça de Jesus quando ele proferiu a palavra acima, registrada por João? Esse sempre foi o desejo 
de Jesus. Nós podemos e devemos fazer as obras que Jesus realizou. Entretanto, o que acontece quando nos deparamos 
com textos como esse? Ele mexe com nossas estruturas espirituais? A afirmativa de Jesus é muito forte. Ele diz que não 
somente faríamos as obras que ele fez, mas faríamos obras ainda maiores.

Ponto de discussão: pergunte às pessoas o que elas acham dessa afirmativa tão forte de Jesus.

2. Jesus capacitou seus discípulos para operarem no sobrenatural

Durante seu ministério, Jesus já mostrava aos seus discípulos as expectativas que ele tinha em relação à maneira como a 
Igreja deveria operar na terra. Vejam o que Jesus afirmou: 

Reunindo os Doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a 
pregar o Reino de Deus e a curar os enfermos. (Lucas 9:1-2)

Jesus não desejava menos do que isso. E para isso deu-lhes autoridade e poder. Não tenha dúvida: O Senhor deseja que o 
seu povo viva o sobrenatural!

Após a ressurreição, Jesus reforçou a capacitação concedida aos discípulos transferindo novamente a eles autoridade, 
quando deu-lhes a chamada grande comissão: 

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam 
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”.

(Mateus 28:18-20)

Ele declarou que recebera toda autoridade no céu e na terra e os enviava com essa autoridade. A palavra portanto é chave 
para esse entendimento.

O povo sobrenatural
Série Sobrenatural | 21 a 26 de setembro
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3. Os discípulos operaram no sobrenatural

A igreja do Senhor nasceu no dia de Pentecostes e imediatamente viveu a palavra de Jesus. À medida que o evangelho era 
pregado o sobrenatural se manifestava. Podemos tomar como exemplo o que aconteceu quando Filipe foi para Samaria

Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais mi-
lagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, 
e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade.

(Atos 8:5-8)

Foi algo sobrenatural. Reforce junto aos participantes: sinais milagrosos aconteceram. Quais foram? Palavra de Deus rece-
bida, espíritos imundos expulsos e curas extraordinárias. Como resultado houve grande alegria na cidade. A manifestação 
do sobrenatural de Deus traz grande alegria para as cidades.

CONCLUSÃO 

O povo do Deus sobrenatural vive o sobrenatural de Deus! A igreja do Senhor pode e deve viver o sobrenatural. Jesus con-
cedeu autoridade e poder para o seu povo operar no sobrenatural! Busque isso de coração.

Ministração: Ore por aqueles que estão precisando de algo sobrenatural em suas vidas. Ore também por aqueles que de-
seja ser instrumentos de Deus para operar no sobrenatural.

AVISOS

CCM I Inscrições abertas

Descubra (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 23/09.)

Prepare-se para o batismo e vida cristã.  | Início das aulas: 26 de setembro

Imersão Descubra (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 23/09.)

Público-alvo: todo que cursaram o Descubra, mas não participaram do retiro. | Data: 26 e 27 de setembro, das 8h às 12h30.

Cresça (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 30/09.)

Alcance a maturidade espiritual. | Início das aulas: 03 de outubro

Lidere (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 30/09.)

Aprenda a fazer discípulos e a liderar uma célula frutífera. | Início das aulas: 03 de outubro

Imersão Lidere (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 30/09.)

Público-alvo: todo que cursaram Lidere 3, mas não participaram do retiro. | Data: 03 e 04 de outubro, das 8h às 12h30.

Avance (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 30/09.)

Prepare-se para os desafios da vida e aprimore sua liderança. | Início das aulas: 03 de outubro

Inscreva-se em www.central.online/ccm

Submersão

Prepare-se para uma noite para quem deseja testemunhar sinais e maravilhas que só são geradas a partir de uma entrega 
total e irrestrita ao Senhor. É tempo de consagração, adoração e busca pelo sobrenatural. Prepare-se para o Submersão! 
No dia 24 de setembro, quinta-feira às 19h30, na Central Luxemburgo.

Canais Central da Criança

A Central da Criança acaba de lançar seus canais no Instagram e no YouTube, são espaços recheados de conteúdos sau-
dáveis, super divertidos e que, além de entreter, foram feitos para ensinar mais sobre a palavra de Deus e os valores do 
evangelho. Inscreva-se, siga e acompanhe! Tem muita novidade chegando por aí, os pequenos vão adorar.

Instagram: @centraldacrianca.online | Youtube: Central da Criança Online


