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A P R E S E N TA Ç Ã O

O mês de março tem sido um tempo incrível na Central! Estamos vivendo um período intenso de busca a Deus nos 21 dias de jejum e oração, 
aprofundando toda essa busca em um grande mergulho no livro de Efésios.

Aos domingos e nas células estamos na série Extraordinário! Sabemos que Deus tem uma vida acima de média para o seu povo e se você 
deseja estar ativo espiritualmente, fique ligado em cada palavra. Ative o Extraordinário de Deus e sua vida e chama toda a sua célula!

Q U E B R A - G E LO

Qual o significado da palavra extraordinário?

Veja alguns sentidos que o dicionário Michaelis Online apresenta:

1 Que não segue o que é usual ou costumeiro; 2 Que não está programado ou previsto; que não é regular; 3 Que está muito além do co-
mum; excepcional; 4 Que é singular, quase inigualável; 5 Que causa surpresa ou uma forte impressão; 6 Que causa admiração por ser bom, 
interessante, bonito; fascinante, impressionante.

Após conversarem sobre a lista de significados acima, contem uma experiência extraordinária vivenciada por cada um.

I N T R O D U Ç Ã O 

“Existe algo mais extraordinário do que desfrutar da vida de Deus? Viver um profundo relacionamento com Cristo e andar no Centro da sua 
vontade é a maior experiência que alguém pode desejar. Ele tem planos e propósitos exclusivos reservados para cada um. Descubra no texto 
abaixo um pouco do que Deus te convida a viver:

Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos 
expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois 
em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que es-
tavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros 
nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, 
tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele 
vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2:14-22

Comentem: Peça para os presentes listarem verdades Extraordinárias encontradas no texto lido.

CRISTO É A NOSSA PAZ

A obra de Cristo é a porta de entrada para uma vida Extraordinária. Em Cristo foi anunciada a paz entre o ser humano e Deus. Por meio da 
cruz, a inimizade e a separação que nos impedia de ter comunhão com Deus foi removida e passamos a ter acesso ao Pai. Em Cristo fomos 
reconciliados com Deus! 

Paulo explica claramente, como essa obra de reconciliação acontece:

Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! Tudo isso provém de 
Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, Deus tornou pecado por nós aquele 
que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5: 17, 18 e 21

Em Jesus, cada pessoa tem acesso a uma nova vida, alicerçada em um novo relacionamento com Deus. Isso só é possível porque os meus e 
os seus pecados foram lançados sobre Cristo e, assim, podemos receber o perdão e a justificação (ser considerado justo).

As nossas próprias obras não são capazes de nos justificar, mas somente na obra de Cristo em nosso favor (Ef 2: 8,9). Na justificação, meus 
pecados foram transferidos para Cristo, ou postos sobre ele na cruz, assim também a sua justiça é considerada como minha. Deus coloca a 
justiça do seu Filho sobre o pecador.

Sem a reconciliação com Deus, uma pessoa não pode desfrutar da vida Extraordinária que está preparada. Muitos são admiradores de Jesus 
ou curiosos observadores. Ficam rodeando, mas não chegam a tomar uma posição de render-se a Cristo. Sem essa decisão inicial de entre-
ga, nada feito. Sua vida continua caminhando para longe do Extraordinário de Deus.

Pergunta: Você está em paz com Deus por meio de Cristo? Você crê na obra redentora da cruz e já tomou uma decisão de entregar os seus 
caminhos ao governo de Jesus?

Atenção: Pare a condução do estudo agora mesmo e faça um apelo claro, utilizando a pergunta acima e todo o embasamento dado no tópi-
co. Tomar uma decisão é o primeiro passo que qualquer pessoa precisa dar para desfrutar do Extraordinário de Deus. Pergunte explicita-
mente quem está tomando essa decisão pela primeira vez e ore com essas pessoas.

UNIDOS COM CRISTO

Após dar o primeiro passo de entrega, como fizemos no item anterior, somos unidos com Cristo ao projeto mais Extraordinário que Deus 
preparou para a humanidade. Paulo mostra nossa nova condição quando nos tornamos um com Cristo pela fé:

Extraordinário
Lição de Célula: 15 a 20 de março
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1. Concidadãos dos santos

Pergunta: Você conhece alguém que tem dupla cidadania? Quais estratégias e investimentos as pessoas tem desenvolvido para conseguir 
um Green Card Norteamericano ou uma cidadania Europeia?

Quando nascemos de novo nos tornamos naturais do Reino de Deus, naturalidade essa que suplanta nossa naturalidade terrena. Estamos 
aqui nessa terra apenas como embaixadores (representantes) cuidando dos interesses do céu. Ao apropriarnos da nossa verdadeira cidada-
nia, passamos a seguir a soberania das leis celestiais

No reino celestial não há vulnerabilidades, doenças, problemas e inconstâncias econômicas. Pelo contrário, há vida, fé e prosperidade. Ao 
assumir nossa posição de fé, passamos a exercer a autoridade do reino celestial sobre a terra por meio do nosso posicionamento de em-
baixadores, enviados para implantar o Reino e abençoar nações e não estar circunscritos a elas.

Pergunta: Quais leis, valores e projetos governam sua vida? Você é um cidadão do céu vivendo na terra? Ou pensa que vai para o céu, mes-
mo sendo cidadão da terra?

2. Membros da família de Deus

Pergunta: Conte uma marca que sua família deixou em você, em função do ambiente em que você foi criado ou até mesmo em função do 
seu contexto atual.

O ambiente familiar de uma pessoa deixa marcas importantes na percepção que cada um tem de si mesmo. Em alguns contextos familiares, 
crescemos ouvindo que somos amados, capazes, criativos e valorosos. Em outros contextos, recebemos muitos feedbacks negativos o que 
deixa marcas de rejeição, insegurança e baixa autoestima.

Ao crer em Jesus de todo o coração, o milagre do novo nascimento nos torna filhos de Deus (João 1: 12, 13). Essa nova paternidade trans-
forma nossa identidade. Deus é o pai mais maravilhoso que se pode imaginar, transmitindo amor, valor propósito e segurança aos seus 
filhos em um nível Extraordinário. Não há maior privilégio que se tornar filho de Deus!

Pergunta: Façam oralmente (ou no chat) uma listinha dos privilégios que passamos a desfrutar como filhos de Deus.

3. Edificação de Deus

Pergunta: Você sabe qual o papel da pedra angular em uma construção?

O templo, no Antigo Testamento, era considerado o lugar especial do encontro de Deus com seu povo. Cristo tornou obsoleto o templo feito 
por mãos de homens. Ele mesmo tornou-se o lugar de habitação divina entre os homens (Jo 1.14). Hoje, Deus procura para sua habitação 
homens e mulheres regenerados pelo seu Espírito.

Por meio do Espírito Santo, Deus habita na igreja, não no templo de pedra (At 7.48-50). Ele habita no coração daqueles que confiam em 
Cristo (ICo 6.19,20) e na igreja coletivamente (Ef 2.20-22). É Extraordinário compreender que quando reunimos dois ou três em nome de 
Jesus, ele se faz presente. Estamos conectados a Cristo que é o nosso fundamento e conectados uns aos outros, cada um contribuindo com 
seu dom, neste projeto eterno de Deus para a humanidade.

Pergunta: Você tem colocado seu coração e seus dons nessa construção que Deus está edificando? Você tem se conectado a outros irmãos 
a fim de viver os privilégios dessa coletividade do Reino?

2 1  D I A S  D E  J E J U M  E  O R A Ç Ã O

Na semana passada formamos grupos e intercedemos uns pelos outros nos últimos sete dias. Para inspirar este projeto tão impor-
tante de oração, peça para algumas pessoas compartilharem como foi essa primeira semana e pergunte quem já tem testemunhos 
de palavras, direcionamentos e orações atendidas.

Hoje, vamos organizar os participantes da célula em novos grupos* de 3 pessoas, a partir da seguinte dinâmica de oração:

Passo 1 – Peça aos três que se apresentem, caso ainda não tenham tido muito contato pessoalmente.

Passo 2 – Agora cada um deve elencar seus pedidos pessoais de oração (evitem pedidos muito genéricos e/ou situações de tercei-
ros, a proposta aqui é gerar pessoalidade, intimidade).

Passo 3 – Oriente os participantes do grupo a compartilharem contatos (whatsapp) e enviarem mensagens uns aos outros durante a 
semana, reforçando o compromisso de oração.

Desafio de oração: Durante a próxima semana cada pessoa da célula deverá separar diariamente um tempo para orar pelos partic-
ipantes do seu trio de oração. Uma dica é escrever a lista de pedidos de oração dos seus colegas na Bíblia, no caderno devocional 
ou no bloco de notas do celular. O importante mesmo é investir tempo e energia para interceder pelo irmão, como uma forma de 
demonstrar amor e cobrir a vida espiritual uns dos outros.

Antes de finalizar, orem uns pelos outros no grupo.

* Se a sua célula está se reunindo de maneira online, sugerimos que forme grupos menores na sala de bate-papo em que vocês 
estiverem conectados e orem uns pelos outros. É possível utilizar essa ferramenta tanto no Zoom, quanto no Google Meet, quanto 
na chamada de vídeo do Whatsapp.

* Caso a sua célula esteja se reunindo presencialmente, forme grupinhos ao final e peça a todos que façam a dinâmica de oração.


