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I N T R O D U 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

Você já ouviu falar nos cinco ministérios? Você sabe identificar qual é o seu principal?

Peça para todos os presentes acessarem o link abaixo e realizarem seu teste gratuito. Em seguida peça para cada um compartilhar o resulta-
do e comentem brevemente os resultados uns dos outros. 

https://destinyfinder.com/pt-br/

Obs: para agilizar o momento na reunião, você pode encaminhar o link com antecedência para cada um já chegar na reunião com seu resultado 
em mãos.

O CORPO DE CRISTO

Nos reunimos semanalmente em um grupo a que chamamos de célula. Você já parou para pensar sobre isso? A sua célula está integrada a 
qual corpo?

Texto base: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com 
o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé 
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos 
mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia 
e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele 
todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte 
realiza a sua função. Efésios 4:11-16

Pergunta: Se Cristo é o cabeça, que implicações isso traz para a sua vida e para a nossa célula?

Na semana anterior vimos que, quando entregamos o controle da nossa vida a Cristo, temos todas as condições de viver a vida extraordinária 
que ele preparou para nós. E vimos que passamos a ser cidadãos do céu, membros da família de Deus e edificação de Deus.

Hoje estamos percebendo que, se nossa vida está conectada verdadeiramente a Cristo, somos parte do seu corpo. Perceba que ele é o cabeça, 
ou seja, dele emana todo o direcionamento para o agir do corpo. Cristo define qual é a sua vontade e nós obedecemos. Ele define cada passo, 
cada movimento e cada direção. O corpo não age por conta própria, sem antes receber os comandos.

Cristo define o propósito e nós cooperamos com ele. Isso se aplica à nossa vida individualmente, de forma que ele define quem somos e para 
quê fomos criados. Define nossas prioridades e quais os parâmetros para a nossa vida.

Isso se aplica também à nossa célula, pois somos uma parte do corpo de Cristo e temos o DNA dele. Assim, fomos chamados para amar, curar, 
libertar e ensinar a verdade, fazendo discípulos iguais a Cristo, que farão novos e novos discípulos.

CONHECIMENTO DE CRISTO

Pergunta: De acordo como o texto lido, qual o caminho para alcançar o conhecimento de Cristo?

Paulo explica que a fé e o conhecimento de Cristo só podem ser alcançados por meio do corpo. Isso acontece porque Deus deu a cada um de 
nós uma face da sua gloriosa e diversificada imagem. Cada um tem dons e funções diferentes e quando caminhamos juntos e servimos uns 
aos outros, vamos conhecendo mais e mais aspectos da multiforme graça de Deus.

O resultado de um cristão conectado ao corpo de Cristo, servindo com seus dons e sendo trabalhado pelos dons dos irmãos à sua volta, é  
maturidade. Isso mesmo, só é possível se tornar maduro na fé, caminhando com outros cristãos. Quem não está conectado ao corpo, perman-
ece imaturo na fé e está sendo levado de um lado para outro por cada moda gospel e por cada influencer digital que aparece.

Pergunta: Você está conectado ao corpo? Você tem vivido um processo de amadurecimento espiritual ou se sente estagnado?

MEU PROPÓSITO EXTRAORDINÁRIO

O texto lido nos apresenta os cinco dos ministeriais. A palavra grega usada para “dom” é charisma, que significa “presente oferecido de boa 
vontade”. Cada pessoa nascida de novo em Cristo recebeu de presente dons ministeriais, sendo, portanto, capacitado para ajudar na unidade 
do corpo e da igreja de Cristo. Descubra o dom ministerial que Deus te deu e descubra seu propósito no Corpo:

• Apóstolo: significa enviado, mensageiro ou embaixador. Sua missão é enxergar o futuro e trazê-lo a existência. Os apóstolos são o 
fundamento da igreja e estão sempre procurando expandir o reino de Deus. Através deles pastores e líderes são separados, preparados e 
treinados para suas funções. Eles são pioneiros em abrir missões, novas igrejas e iniciar novos projetos sociais. 

Propósito extraordinário
Lição de Célula: 22 a 27 de março
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• Profeta: seu nome significa “aquele que expõe” e sua missão tem a ver com trazer uma mensagem de Deus para alertar as pessoas e 
dar direcionamento para a igreja. A profecia não tem, necessariamente, relação com prever o futuro, mas sim perceber e transmitir aquilo 
o que Deus está falando. O chamado do profeta é para exortação, consolação e edificação do corpo de Cristo através da Palavra. 

• Evangelista: significa “aquele que anuncia as boas novas”. Seu principal propósito é contagiar as pessoas e abrir portas, explicando 
de forma fácil e clara a mensagem da cruz e desafiando todos a evangelizarem também. O evangelista costuma ter facilidade para criar 
relacionamentos, pregar o evangelho para as pessoas e ganhar vidas para Jesus.

• Pastor: sua função é conduzir, proteger e alimentar as ovelhas de Cristo. Ele consegue enxergar além do que as pessoas enxergam de si 
mesmas, ajudando-as a descobrirem seus dons e conectando-as ao corpo. Em geral, são responsáveis por administrar as igrejas e ajudar 
as pessoas com suas necessidades espirituais.

• Mestre: sua função é se aprofundar nos ensinamentos da Palavra de Deus e ensinar o povo sobre as escrituras de forma detalhada. 
Possuem capacidade especial para comunicarem informações relevantes para a saúde e o ministério do Corpo de Cristo, fazendo-o de tal 
maneira que outros sejam capazes de aprender. Ele traz clareza à doutrina e aos fundamentos cristãos.

Pergunta: Você fez o teste indicado no quebra-gelo? Você percebe em sua vida habilidades características de qual destes cinco dons minis-
teriais?

C O N C L U S Ã O

Reflitam juntos sobre cada pergunta abaixo:

• Você já entregou o controle da sua vida a Cristo? Ele é o cabeça que governa suas decisões e prioridades?

• Você está integrado ao corpo de Cristo? Percebe que está em uma caminhada de amadurecimento espiritual ou vive inconstante e es-
tagnado?

• Você conhece o dom ministerial que Deus te deu? Tem usado este dom na vida da igreja?

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

Nas últimas duas semanas formamos grupos e intercedemos uns pelos outros. Peça para algumas pessoas compartilharem como tem 
sido este tempo de jejum e oração e pergunte quem 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 terceiros, 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 participantes 
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.

*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.

AV I S O S

PRÉ-TRANSBORDAR | CONF. DE AVIVAMENTO

A conferência de avivamento Transbordar será adiada. E do dia 27 a 29 de março teremos a pré-conferência. Não se contente com apenas 
algumas gotas, encha-se do Espírito até transbordar!

CCM | INSCRIÇÕES ABERTAS

Inscrições abertas para cursos do Descubra ao Avance, com temas pertinentes e necessários para a sua vida e liderança. Aulas online,  
inscrições até 14 de abril. www.central.online/ccm

CASAIS VENCEDORES

Este semestre o curso será totalmente online e gratuito. As aulas começam dia 07 de abril, e as inscrições estão abertas em nosso site. 


