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I N T R O D U Ç Ã O

Ao longo do mês de janeiro, fomos ministrados nos cultos e nas células sobre áreas importantíssimas que Deus quer ativar em nossa vida. 
Nós, os pastores da Central, entendemos que a palavra ATIVAÇÃO é uma direção profética de Deus para o ano de 2021.

Não se trata de um conteúdo teórico ou de um conjunto de mensagens pra gente, apenas, aprender e conversar. Temos convicção de que Deus 
está convocando toda a Central para entrar de cabeça nessa ativação. Cada umas das cinco áreas abordadas na série devem ser digeridas em 
seu coração e aplicadas em sua vida. A começar pelos pastores e líderes, até chegar em cada membro e frequentador.

Se você deseja mais de Deus e se deseja estar alinhado com o mover do Espírito Santo para este tempo, considere atentamente tudo o que 
vamos conversar hoje e tome uma decisão muito séria para a sua vida. Você está pronto para decidir? 

Q U E B R A - G E LO

Antes do encontro da sua célula, combine com duas pessoas à sua escolha uma encenação. Combine com essas pessoas que uma delas deve 
seguir as suas orientações e a outra deve fazer tudo diferente do que você pedir.

Já com o grupo todo ao vivo, explique que faremos a ‘Dinâmica da Ativação’. Apresente seus dois voluntários e dê as instruções da atividade: 
“a partir de agora, vou dar comandos e vocês devem segui-los, para poder experimentar a ativação em suas vidas!”

Utilize comandos simples, como: abaixe; levante; estenda o braço direito; feche os olhos; guarde o celular; etc. Gaste alguns instantes dando 
estes e outros comandos e deixe a pessoa que está ‘desobedecendo’ às instruções demonstre indiferença e gere incômodo nas pessoas que 
estão assistindo a encenação. 

Pergunta: Qual dos dois ouviu? Qual dos dois foi ativado? 

QUEM TEM OUVIDOS PARA OUVIR

Após contar a parábola do semeador, Jesus faz uma afirmação que parece redundante, mas que é muito séria:

Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça”. Lucas 8:8

A verdade é que ouvir e não praticar é o mesmo que não ouvir. Veja essa outra afirmação de Jesus:

“Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, 
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem 
ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os 
rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda”. Mateus 7:24-27

Hoje é dia de um posicionamento da sua parte. Um posicionamento que pode transformar sua vida em todas as áreas. Hoje é dia de você 
decidir se você tem ouvidos para ouvir. Se as palavras de Jesus não geram prática e transformação na sua vida, todos ao redor vão perceber 
que você não ouve o que Cristo está dizendo (assim como visualizamos agora mesmo no quebra-gelo).

Pergunta: Quais são as cinco áreas que Deus deseja ativar em sua vida, à luz da série Ativação? O que você já tem colocado em prática?

QUAL TERRENO É O SEU CORAÇÃO?

Escutar a palavra de Deus é um ótimo começo. Mas a palavra só vai gerar frutos em sua vida, se você ouvir. Ouvir e fazer o contrário não vale. 
Como aprendemos na dinâmica, ouvir e não praticar soa muito estranho e demonstra que, na verdade, não se ouviu.

Vamos entender isso claramente a partir da parábola do semeador:

Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola: “O semeador saiu a semear. Enquan-
to lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho; foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando 
germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. 
Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a cem por um”. Tendo dito isso, exclamou: “Aquele que tem ouvidos para ouvir, 
ouça! “ Lucas 8:4-8.

Pessoas de vários lugares vinham até Jesus para ouvir suas palavras. Hoje em dia o mesmo ocorre. Inúmeras pessoas tem vindo a Cristo, 
por meio de igrejas, células e plataformas online. Muitos, se estivessem no lugar de Jesus, ficariam admirados, pensando: “Que legal! Tanta 
gente aqui!”. Mas Jesus não se admira com o volume de pessoas o rodeando, pois ele sabe que só uma parte dos corações vai, de fato, gerar 
frutos a partir da palavra de Deus.

Pergunta: Você é apenas alguém rodeando Jesus? Qual tipo de terreno é o seu coração?

Jesus explica que a palavra de Deus é como uma semente e que cada coração é um tipo diferente de terreno: 

1. Beira do caminho

As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não 
sejam salvos. Lucas 8:12
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Quando olhamos uma trilha em meio à mata, ou quando vemos uma estrada de chão batido, é possível perceber que aquele terreno ficou 
endurecido de tanto ser pisado. Muitos corações estão assim como esse terreno duro. De tanto ter sido pisado pelas pessoas, pressionado 
por traumas, pelo orgulho e pelas frustrações, o coração fica fechado para a palavra.

Note que o inimigo, representado na parábola pelas aves, não conseguiu roubar a semente em nenhum dos outros tipos de terreno, somente 
nesse. Isso porque, à beira do caminho, à semente fica tão superficial que pode facilmente ser levada. Ela não penetra no terreno do coração 
e não gera nada na vida de quem ouviu.

Pergunta: Existe algo que tem feito do seu coração um terreno endurecido?

2. Terreno Pedregoso

As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Crêem durante algum tempo, 
mas desistem na hora da provação. Lucas 8: 13

Este terreno também é superficial. Há uma camada de terra onde a semente penetra, mas logo abaixo há um solo cheio de pedras, de forma 
que a palavra não consegue aprofundar raízes. São pessoas que simpatizam com Jesus e a sua palavra, principalmente quando tem recebido 
bençãos e quando tudo flui positivamente. 

Entretanto, não estão preparados para lidar com dificuldades. Diante do silêncio ou do não de Deus; diante de decepções com outras pessoas 
e até mesmo diante do confronto em relação a alguma área da sua vida, essas pessoas logo se afastam de Jesus e abandonam sua palavra.

Pergunta: Você já superou dificuldades e provações em sua caminhada com Cristo, e permaneceu fiel a Ele?

3. Espinhos

As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos 
prazeres desta vida, e não amadurecem. Lucas 8: 14

Neste terreno aqui, encontramos desafios que pegam muitos de nós. A semente da palavra cai em um coração que já está preenchido por 
outro tipo de planta. A palavra tenta crescer, mas ao redor depara com espinheiros e ervas daninhas. Difícil a palavra dar fruto em um ambi-
ente dominado por outras prioridades.

Muitas pessoas dizem querer Deus, mas na hora de colocá-lo como prioridade, as coisas do alto ficam sempre no final da fila. Afinal, tenho 
muito trabalho a fazer, uma carreira a construir, uma família a formar, sonhos a realizar, prazeres a desfrutar. Se der, vou sim, com o que 
sobrar de mim, viver o que Deus está dizendo.

Pergunta: Quais tem sido as suas prioridades? Qual parte do seu coração e do seu tempo você tem destinado à Deus?

4. Terra boa

Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, com perseverança”. Lucas 
8:15.

Enfim, a boa terra. Aqui a palavra de Deus encontrou um terreno macio e acolhedor. Livre de pedras e livre de espinhos. Este coração está, 
de fato, aberto a receber a direção de Deus e vai colocar como prioridade a palavra. Toda a energia deste solo, será destinada a aplicar as 
verdades bíblicas.

Quem vive assim, reconhece que vale a pena investir tudo nas coisas do alto, pois são as únicas sementes que valem a pena. Aprendemos que 
“sem fé é impossível agradar a Deus” (Hb 11:6). Este coração tem uma atitude de fé que gera muitos frutos, ouvindo, retendo e praticando a 
palavra.

Há neste verso um elemento que precisamos dar grande destaque. Sobretudo em nossa geração imediatista e ansiosa. Este elemento que vai 
fazer você virar o jogo, superar os desafios e poder colher tudo o que Deus tem para a sua vida. Trata-se da PERSEVERANÇA! Ao longo de 
cinco semanas, recebemos sementes preciosas que Deus quer ativar em nossa vida. Temos um ano pela frente em que devemos perseverar 
em praticá-las. Sem essa continuidade, ninguém verá os frutos dessa ativação.

Pergunta: Você tem perseverado em praticar as palavras da série ativação? Ou já as deixou de lado?

C O N C L U S Ã O

Hoje, viemos aqui para convocar toda a Central para fazermos um pacto com Deus. Como irmãos na fé, vamos ajudar uns aos outros a per-
severar. Se desistirmos agora, ativação será apenas uma ideia, um conceito. Mas se retivermos essa palavra e aplicarmos nosso coração, 
veremos frutos a trinta, sessenta e cem por um dessas verdades.

Seremos como um terreno enorme de filhos de Deus ativados e avivados, dando os frutos do reino em nossas vidas, transformando nossas 
prioridades, nossos relacionamentos e tudo o mais ao nosso redor. A bíblia é repleta de histórias em que o povo de Deus se juntou solene-
mente a fim de consertar sua vida e alinhá-la na direção de Deus.

Chegou a hora de fazermos isso! Você está pronto para fazer esse pacto? Chegou a hora de recapitula-las e de assumir um compromisso com 
Deus e uns com os outros. 2021 é o ano da ativação na Central! Você está dentro?

AV I S O S

C É L U L A  L I V R E  |  1 5  A  2 0  D E  F E V E R E I R O

Na próxima reunião temos uma oportunidade especial para você e sua célula. Vocês terão um tempo livre para aproveitarem juntos. Sejam 
criativos e preparem reuniões diferentes!
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PA C TO  D E  AT I VA Ç Ã O

Nome:                                                                                                                   Célula:                                                                                                                                         

Chegou a hora de mirar a sua vida para os alvos que Deus está estabelecendo para você. Chegou a hora de deixar de lado as distrações 
e estabelecer as prioridades corretas.

Este é um pacto que vamos fazer juntos, como célula, para que um possa ajudar o outro a perseverar e a trabalhar para aplicar as 
sementes da ativação. Temos um papel na vida uns dos outros, como parte do Corpo de Cristo que caminha junto, conectando a vida 
espiritual, fortalecendo a fé e ativando dons.

Como célula vamos nos ajudar, mas neste momento é uma decisão que só você pode tomar. Ninguém tem o poder de tomar essa 
decisão por você. Só você é capaz de deixar Deus preparar o terreno do seu coração e só você pode cultivar as sementes da ativação 
em sua vida.

Pergunta: Você decide hoje, entrar com a gente neste ‘Pacto de Ativação’?

Se você deseja fazer isso, coloque-se de pé e repita em voz alta essa declaração:

Eu decido hoje abandonar a inércia em minha vida espiritual, a fim de aplicar a energia de ativação necessária para começar uma nova 
fase em minha caminhada com Cristo. 

1. Me comprometo a ativar o poder do lugar secreto, diariamente, buscando minha intimidade com Cristo, ativando a 
unção de Deus sobre a minha vida e descobrindo os propósitos, dons e destino que Ele preparou para mim.

2. Me comprometo a ativar meu modo adorador, ativando o fervor espiritual tanto no meu lugar secreto, quanto na 
minha postura de busca itensa nos cultos de celebração da Central.

3. Me comprometo a ativar a minha consagração, rompendo meus limites para com Deus, me tornando uma pessoa 
separada e que anda na contramão dos valores e sistemas deste mundo.

4. Me compromento a ativar a fé, destravando a vida extraordinária que Deus tem para mim, acessando a fonte do poder 
liberado em Cristo para que eu ande no sobrenatural, trazendo o Reino e transformando o mundo.

5. Me comprometo a ativar o serviço, liberando novos dons espirituais sobre a minha vida e restaurando a alegria de 
colocar meus dons, meu tempo e meus recursos à disposição de Cristo, servindo e frutificando para a glória de Deus. 

Com meus olhos da fé já posso ver muitas mudanças em todas as áreas da minha vida, fruto deste pacto de ativação que celebro hoje 
com os meus irmãos!

Assinatura

                                                               Local:                                                       Data:


