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INTRODUÇÃO

Este tem sido um ano surpreendente, diferente de tudo o que cada um de nós podia pensar. Deus tem revelado a nós o seu cuida-
do e proteção, podemos ver isso nos tantos testemunhos de experiências com Deus e vidas sendo transformadas.
Aqui na Central, começamos o ano com um desafio muito especial: o EU+1. O que a gente não imaginava é que essa pandemia 
seria um grande apoio dos céus pra gente avançar em nossa missão. Muitos de nós tem visto seus parentes e amigos se abrindo 
para conhecer o amor de Deus.
Em nosso encontro de hoje teremos a oportunidade de conversar um pouco sobre como avançou, em cada célula, o desafio EU+1. 
Será um tempo especial de testemunhos e inspiração dando um impulso extra para essa reta final de ano, período no qual certa-
mente o Senhor tem boas surpresas separadas para nós.

QUEBRA-GELO 
Faça um levantamento de quem são as três pessoas presentes no encontro de hoje que se converteram a Cristo mais recente-
mente. Peça para cada uma delas compartilharem:

• Quando se deu sua conversão?
• Quem foi usado por Deus para lhe apresentar o evangelho?
• O que Deus mudou em sua vida?

 
EU MAIS QUEM?

É muito legal conversar sobre a conversão a Cristo. Separar um tempo para perceber o que Deus tem feito à nossa volta e tam-
bém lembrar como cada um de nós conheceu a Cristo e teve a vida transformada.

Hoje separamos esse tempo para conversar sobre o desafio EU+1. Isso mesmo! No início deste ano, cada cristão da Central foi 
desafiado a levar, pelo menos, uma pessoa a Cristo. 
Temos portanto uma ótima oportunidade de fazer um balanço do que foi feito até agora e também de planejar as ações que fa-
remos nessa reta final.

O MAIOR PRIVILÉGIO

Jesus manteve claro seu foco em sua missão. Ele se importava com as pessoas e por onde ia tocava a todos com seu amor, sua 
palavra e sua cura. Jesus gerou no coração dos seus discípulos o mesmo sentimento de forma que eles compreendiam muito 
bem a urgência de compartilhar a mensagem a todos.
O desafio EU+1 nada mais é do que um incentivo para que cada cristão hoje mantenha viva a missão, se importando com as pes-
soas à sua volta e compartilhando o evangelho de Cristo.
Em Lucas capítulos 9 e 10, estão registradas as primeiras ocasiões em que Jesus delegou a outras pessoas o desafio de dar 
continuidade à sua missão. Vamos destacar alguns versos do capítulo 10 e você pode meditar com calma nestes textos posterior-
mente, deixando o Senhor inspirar seu coração.

1. Procuração em mãos
“Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para 
onde ele estava prestes a ir.” Lucas 10:1

Repare o que o verso diz: aqueles setenta e dois foram enviados aos lugares onde Jesus estava prestes a ir, ou seja, Jesus tinha 
a intenção de ir até aquelas pessoas e enviou os seus discípulos em seu lugar.
É como se Jesus tivesse dado a eles uma procuração, inclusive revestindo-os de autoridade em seu nome. A mesma autoridade 
Jesus delegou a todos os seus discípulos instantes antes de subir aos céus (Mt 28:18-20).

Pergunta: Você é discípulo de Jesus? Você tem usado a procuração que Jesus te deu para fazer a missão em nome dele?

2. Manual de Instruções
“Não levem bolsa nem saco de viagem nem sandálias; e não saúdem ninguém pelo caminho.” Lucas 10:4

As instruções de Jesus são preciosas e nos dão clareza sobre a essência da missão. Todo bom viajante leva consigo pelo menos 
uma pequena bagagem. Então porque Jesus instrui seus discípulos a viajarem sem levar bagagem? Jesus queria ensinar a eles 
como é poderoso depender de Deus e como os recursos para realizar a missão são vem do alto e não dependem das nossas 
habilidades naturais.
Além disso, Jesus não queriam que eles se distraíssem pelo caminho, perdendo tempo com o complexo ritual de saudação que 
os judeus praticavam à época. O foco da missão era encontrar uma casa que acolheria com alegria a mensagem. 

Pergunta: Você confia que Deus é quem vai te capacitar na missão que Ele mesmo te deu de pregar o evangelho? Você está dis-
traído pelo caminho ou manteve o foco em sua missão?

3. Simplicidade da missão
“Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: ‘O Reino de Deus está próximo de vocês’.” Lucas 10:9

Ainda é tempo 
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É impressionante como Jesus consegue explicar de forma tão simples e clara a sua missão. Todo verdadeiro discípulo de Jesus 
foi chamado para levar cura e anunciar a mensagem do Reino.
As pessoas precisam de cura em todas as áreas da sua vida – física, emocional e espiritual. Em Cristo, carregamos a cura integral 
que todos estão buscando. As pessoas estão perdidas, sendo governadas por toda sorte de mentiras, mas a verdade e o governo 
de Cristo estão acessíveis a todos que acolhem o Reino de Deus.

TEMPO DE AVALIAÇÃO

A Bíblia não especifica quanto tempo durou a missão, mas, provavelmente, em algumas semanas ou meses os discípulos volta-
ram até Jesus para um momento de avaliação. Eles compartilharam com Jesus como eles se sentiram e puderam aprender ainda 
mais sobre tudo o que haviam vivenciado.
Meses atrás lançamos o desafio do EU+1 e agora damos essa parada para avaliar tudo o que vivemos até aqui.

“Os setenta e dois voltaram alegres e disseram: “Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome”. Ele respondeu: 
“Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o 
poder do inimigo; nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus 
nomes estão escritos nos céus”. Lucas 10:17-20

Para esse momento tão importante de avaliação e aprendizado, conduza sua célula pelo roteiro de perguntas abaixo. Desafie os 
presentes a responderem sinceramente a cada uma das perguntas no coração e dê oportunidade para alguns compartilharem 
suas respostas:

# Conversão:
• Você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Crê que Ele mudou sua história e é o seu Senhor?
• Você percebe pessoas à sua volta que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a Cristo verdadeiramente?

# Missão:
 • Você entende que Jesus deu a todos os seus discípulos uma missão de levar cura e anunciar o Reino?
• Você fez o seu cartão do EU+1 (contendo cinco nomes) no início do ano?
• Você compartilhou o evangelho com alguém este ano?

# Conhecendo as histórias:
• Caso tenha sido exitoso em compartilhar o evangelho com alguém este ano, relate como você se sentiu?
• Caso você tenha conhecido a Cristo este ano, relate como foi sua experiência. Conte qual seu sentimento em relação à pes-
soa que compartilhou a mensagem com você?

# Momento super sincero:
• Caso não tenha compartilhado o evangelho com ninguém este ano, quais foram os motivos de não ter feito?
• Como célula, vocês se consideram um grupo comprometido com a evangelização?
• Quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da célula neste quesito?

BOAS NOTÍCIAS

Temos uma excelente notícia! Agora que você teve seu coração renovado acerca da nossa missão, queremos lembrá-lo de que o 
ano ainda não acabou e você ainda poderá ser exitoso em seu desafio EU+1. Para te ajudar, teremos duas grandes oportunidades:

• Dia do amigo: na semana do dia 23 a 28 de novembro todas as nossas células farão uma reunião especial com foco evan-
gelístico.
• Clima de Natal: no mês de dezembro você terá muitas oportunidades para compartilhar sobre Jesus aproveitando o clima de 
natal. Seja ousado nas confraternizações de família, amigos, trabalho ou estudos. Compartilhe sobre Jesus nas redes sociais. 
Convide pessoas para participarem dos cultos e musicais de natal.

BOX EU+1
A partir dessa semana, teremos em nossa lição o Box EU+1. Nele você vai encontrar inspiração e desafios práticos para 
ajudá-lo, juntamente com a  sua célula, a manter o foco na missão.
Nessa semana nosso principal objetivo é retomar com os cartões de oração. No início do ano, toda a Central recebeu estes 
cartões contendo nomes de cinco pessoas pelas quais nos comprometemos a orar.
Se você tem o seu cartão, pegue-o. Veja se será necessário fazer alguma alteração nele. Caso não o tenha mais, baixe-o em 
www.central.online/eumaisum
Finalize a reunião dessa semana promovendo um momento de oração pelas pessoas que estão registradas nos cartões. 
Lance o desafio de cada pessoa da célula separar pelo menos cinco minutos por dia para orar pelo cartão.

AVISOS

CCM l Cursos preparatórios para o batismo 
Descubra: o início da preparação em 3 aulas online. 
Imersão Descubra: o intensivo que vai deixá-lo pronto para esse grande momento. 
Inscrições abertas até 21 de outubro às 18h em www.central.online/ccm


