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CAMPANHA DE
VACINAÇÃO

2ª ETAPA
ORIENTAÇÕES AO FACILITADOR

Estamos muito felizes porque você se dispôs a estar à frente desta Unidade Especial nos próximos três encontros. Temos certeza que 
seu grupo vai ter experiências incríveis com Deus e receberá muitos visitantes. Prepare-se para ser usado por Deus e receba uma unção 
poderosa de ousadia.

Fique ligado nas dicas abaixo, pois elas darão um norte a você nessas três semanas:

• Crie um canal com seu grupo: você precisa criar um canal com as pessoas da sua Unidade Especial. Orientamos você a criar      um 
grupo de whatsapp para facilitar a comunicação interna. Definir também em qual site ou aplicativo vocês farão os encontros online, a fim 
de dar identidade à sua UE e facilitar a chegada dos visitantes.

• Definam um dia e horário fixo para as reuniões: escolher o dia e horário fixo dos encontros é fundamental para a segurança e regu-
laridade dos encontros. Isso dá clareza a todos e facilita para convidar os visitantes. Se deixar para marcar a cada semana, dificilmente 
você conseguirá realizar os três encontros.

• Delegue:  quanto mais pessoas você envolver, melhor! Cada momento da reunião precisa ser passado para alguém conduzir.Lembre-
-se de orientar bem as pessoas e de dar uma certa antecedência para cada um se preparar. Assim a reunião ficará muito mais dinâmica 
e envolvente. 

• Deixe as pessoas falarem: o principal foco dessas reuniões é abrir espaço para as pessoas falarem. Preparamos lições menores e            
participativas, utilize as per guntas e dinâmicas para favorecer a interação.

• Ore:  a maior arma que o Cristão tem é a oração! As pessoas que seu grupo quer alcançar estão debaixo de cegueira e oposição. Inter-
cedam juntos para que cada alvo seja livre para aceitar o convite. Renove os cartões do EU+1 das pessoas do seu grupo. A cada semana, 
façam uma lista de nomes no grupo de Whatsapp, a fim de orarem pelos convidados uns dos outros.

• Convide: desafie o seu grupo a convidar o maior número possível de pessoas. Geralmente é necessário fazer vários convites para ser 
bem-sucedido. Utilize os cartões do EU+1 para incentivar o envolvimento de todos para convidarem pessoas: central.online/eumaisum

COMPREENDA NOSSA CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Recapitulando a alegoria que estamos utilizando na nossa campanha de vacinação: o maior e mais danoso vírus global é o pecado; a va-
cina é a mensagem da cruz, a boa nova do evangelho. Saber essa notícia e não compartilhar é uma atitude egoísta que causa indignação. 
A cura é o evangelho! E queremos compartilhar essa mensagem de forma clara e ousada por meio das nossas UE’s:

• Unidades Especiais:  são a “menina dos olhos” da nossa campanha de vacinação. O objetivo das UE’s é ativar cada cristão para com-
partilhar as boas novas, organizando as células em subgrupos capazes de se espalhar e aumentar sua zona de influência. 

PREENCHIMENTO DAS DECISÕES

Cremos que nas próximas semanas muitas pessoas tomarão uma decisão por Cristo. Precisamos registrar muito bem essas decisões, a 
fim de prepararmos o melhor acompanhamento das novas vidas que o Senhor trará. Por isso, fique atento às orientações abaixo:

• Célula.in: ao final de cada encontro da UE, você precisa passar para o seu líder de célula uma lista de quem participou da reunião. Nes-
sa lista você vai passar os nomes de quem já estava integrado ao grupo e também os nomes dos visitantes. Precisamos dos seguintes 
dados dos visitantes: Nome Completo / email / telefone / data nascimento / decidiu por Cristo?

ENCONTROS DAS UE’s

Prepare-se para três semanas extraordinárias! Sabemos que Cristo é a resposta para todos os dilemas do ser humano e só Ele pode 
preencher nossas necessidades mais íntimas. Em nossos três encontros, vamos apontar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, 
mostrando como Ele é o único capaz de transformar a vida das pessoas. Veja os temas que vamos abordar a cada encontro:

• A paz que você procura – 26/abr a 01/mai

• A cura que você procura – 03 a 08 de maio

• A provisão que você procura – 10 a 15 de maio

PREPARAÇÃO 

Querido facilitador, anime-se e encha-se de fé! Temos três encontros extraordinários à nossa frente. Faça tudo regado à muita oração. 
Seja estratégico delegando responsabilidades e tornando as reuniões das suas UE’s bem dinâmicas. Você e cada participante fixo devem 
convidar todos os visitantes do cartão do EU+1, pelos quais estamos orando: central.online/eumaisum

Neste estudo você vai perceber um campo à frente de cada momento da reunião. Distribua as responsabilidades com antecedência e 
envolva o maior número possível de pessoas para auxiliar. Para mais dicas, veja a tabela na primeira folha deste livreto. Se o responsável 
por ministrar a palavra no encontro de hoje for você, então coloque seu nome no campo COMPARTILHAR DO ESTUDO. Se tiver delegado 
para outra pessoa, coloque o nome dessa pessoa. Siga a mesma lógica em cada campo para preenchimento abaixo.

http://central.online/eumaisum
http://central.online/eumaisum


A PAZ QUE VOCÊ PROCURA - 1˚ ENCONTRO UE’s

QUEBRA GELO  (Registre o nome do responsável: _____________________________________________________________________)

Dê boas-vindas a todos e demonstre sua alegria por estarem juntos neste encontro! Dê oportunidades para cada um se apresentar 
brevemente. O tema do nosso quebra-gelo é: VENCENDO O MEDO! Assista o vídeo abaixo para que você consiga dar as instruções corre-
tamente. Note que a proposta não é que você passe o vídeo na reunião, mas que você instrua as pessoas no desafio, seguindo o exemplo 
do vídeo. Veja o passo a passo e as reflexões da dinâmica:

• https://www.youtube.com/watch?v=5NqYxv_fbwc | VENCENDO O MEDO // DINÂMICAS PARA CÉLULAS

• Peça para cada pessoa separar papel e caneta

• Lance o desafio como proposto no vídeo e deixe todos tentarem por um tempo

• Mostre a solução do desafio

• Reflexão: quando estamos com medo, temos a tendência a ficar paralisados e enxergar somente um ponto. O medo nos faz ficar foca-
dos nas impossibilidades e nos impede de ver alternativas.

• Versículo para inspirar: “Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, 
estará com você por onde você andar”. Josué 1:9

ADORAÇÃO (Registre o nome do responsável: _________________________________________________________________________)

O momento de adoração pode ser precioso se for bem conduzido. A dica é escolher uma música conhecida, com uma letra cristocêntrica 
e que tenha significado para a pessoa que está conduzindo o momento. Peça ao responsável para contar brevemente porque escolheu 
a música e qual o significado na vida dele. Desafie os presentes para, enquanto a música toca, listarem em pensamento dirigido a Deus 
alguns motivos de gratidão e alguns pedidos de oração.

Dicas: O ideal é escolher uma música ou clipe que tenha a letra em forma de legenda. Sugerimos utilizar o youtube para sua busca. Lem-
bre-se de selecionar a opção “compartilhar áudio”, quando for apresentar a música no Google Meet ou no Zoom.

DINÂMICA DE ORAÇÃO (Registre o nome do responsável:  _______________________________________________________________)

Preparem um momento criativo e dinâmico de oração. Pensem uma maneira para que muitas pessoas participem desse momento, utili-
zando subgrupos, sorteios, etc. Lembre-se que as pessoas presentes, inclusive os visitantes, estão carregando muitos medos, necessi-
dades e aflições. Abra espaço para elas compartilharem seus pedidos e crie um ambiente de fé e oração.

TESTEMUNHO (Registre o nome do responsável:  ______________________________________________________________________)

Escolha alguém do seu grupo que possa compartilhar uma experiência marcante com Deus neste período de pandemia ou um testemu-
nho de conversão a Cristo.

A PAZ QUE VOCÊ PROCURA

COMPARTILHAR DO ESTUDO (Registre o nome do responsável: _________________________________________________________) 
UMA NOVA COMPREENSÃO SOBRE A PAZ

Discussão: Peça aos presentes para debaterem a fim de elaborar um bom conceito e/ou uma boa ilustração para a palavra PAZ.

Conta-se que houve um concurso de pintura cujo tema era paz. Pintores famosos fizeram quadros maravilhosos e entre os finalistas algo 
surpreendente foi apresentado. O terceiro lugar pintou um pôr do sol maravilhoso em um lugar descampado, onde soprava uma brisa 
suave e uma palheta de cores incrível. O segundo lugar retratou um lago de águas límpidas e calmas, uma natureza exuberante e uma 
pessoa navegando tranquilamente naquele lago tão belo.

O campeão do concurso retratou um paredão de rochas sendo castigado pelas imensas ondas e pelos ventos. Uma cena tão forte gerou 
espanto por se tratar da paz como temática. Ao reparar melhor, era possível notar em meio às rochas um ninho de andorinhas inaba-
láveis. Ignorando todo contexto ao redor, algumas aves miúdas recém-nascidas, aguardam tranquilamente a chegada da mãe trazendo 
seu alimento.

Está aí uma bela ilustração sobre a paz. Mesmo diante das ondas e dos ventos, mesmo diante de tribulações e adversidades, aqueles 
pequenos pássaros nos ensinam que a nossa paz e segurança vem da confiança em nosso Pai Celestial que sabe muito bem onde nos 
colocou, escondido dos predadores, firmado na Rocha e ao alcance da sua fiel provisão. A palavra de Deus chama essa condição de: a 
paz que excede todo entendimento.

A PAZ DE DEUS

Pergunta: Você já pensou sobre uma paz que vai além das circunstâncias? Como ela seria?

Jesus tem uma longa conversa com seus discípulos na véspera de sua morte e ressureição. Nessa conversa ele tira várias dúvidas que 
eles tinham e prepara os seus corações para o que aconteceria. Neste contexto Jesus fala com eles sobre paz. Não sobre qualquer paz. 
Sobre a paz de Cristo.

Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. 

João 14:27

https://www.youtube.com/watch?v=5NqYxv_fbwc


Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas, eu não estou 
sozinho, pois meu Pai está comigo. “Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; 
contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”. João 16:32,33

Interessante notar que após sua ressurreição, quando Jesus aparecia para os seus discípulos sempre os cumprimentava dizendo: “paz 
seja com vocês”. Há muitos versículos na Bíblia sobre paz. Porque esse tema é tão importante? O que Jesus está nos ensinando sobre 
isso?

A paz interior transforma a vida de uma pessoa e todo o contexto ao seu redor. Jesus demonstrou essa paz. Passou por todo o tipo de 
pressão, crítica, perseguição, humilhação até morrer injustamente por nossos pecados. Após passar por tudo isso, na cruz ainda ora por 
seus algozes e conduz um ladrão ao paraíso.

Jesus não sofreu por não ter se casado. Jesus não mudou seu jeito ou seu foco ao ser criticado. Jesus viajava a pé por inúmeros lugares 
sem ficar receoso se encontraria onde dormir ou o que comer. Jesus tocava enfermos sem ter medo de ficar doente. Porque Jesus foi 
tão inabalável em seus anos de ministério? Porque o seu coração estava em paz!

Como lemos, nos versos acima, Jesus quer nos dar a paz que vem dele. Veja como é a paz de Cristo:

• A paz de Cristo é diferente da que encontramos no mundo. Na vida comum, estamos em paz quando tudo vai bem e atribulados quan-
do o contexto está difícil. A paz de Cristo tira toda perturbação dos nossos corações e nos deixa imunes ao medo. A paz do mundo tem a 
ver com circunstâncias e paz de Cristo tem a ver com confiança.

• A presença de Cristo nos dá paz. Jesus conta o segredo da sua paz: “eu não estou sozinho, meu Pai está comigo”. Ele explica que sua 
paz interior nunca era abalada por causa da presença do Pai com ele. Ele nunca se sentia sozinho e por isso sempre estava em paz. Da 
mesma forma, ele promete estar sempre perto daqueles que nele confiam. Quando Jesus está perto, as aflições externas não tem a 
capacidade de roubar a paz. Quando Jesus está perto, temos ânimo apesar das circunstâncias porque sabemos que Jesus venceu todas 
as coisas, inclusive a morte!

Pergunta: Faça uma avaliação sincera e comente: o seu coração tem experimentado paz interior?

PAZ COM DEUS

Pergunta: Na sua opinião, qual a diferença entre a paz de Deus e a paz com Deus?

A paz de Deus é um sentimento de tranqulidade e confiança em Deus, independente das circunstâncias e dos desafios enfrentados. A paz 
com Deus não é um sentimento, mas um estado ou condição, obtido pela fé em Cristo.

Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a 
esta graça na qual agora estamos firmes; e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:1,2

A paz com Deus é ainda mais importante do que a paz de Deus. A paz de Deus age no coração daqueles que confiam em Cristo, nos pou-
cos anos de vida dessa pessoa na terra. A paz com Deus determina a condição de uma pessoa por toda a eternidade.

Isso acontece porque todo ser humano é pecador (Romanos 3:23 e Romanos 6:23) e nossos pecados causam separação, morte e inimi-
zade com Deus. Deus é santo e estabeleceu os parâmetros do que é certo e lhe agrada. Os nossos pecados nos colocam em condição de 
oposição e conflito contra Deus. Fica aqui uma dica: arrume confusão, conflito e oposição contra qualquer pessoa, menos contra Deus!

Pergunta: O que você ou eu podemos fazer para fazer as pazes com Deus?

Essa expressão, “fazer as pazes”, é chave para você entender o conceito de paz com Deus. E a resposta à pergunta acima é: não há nada 
que eu ou você possamos fazer para resolver nosso conflito com Deus. Sabendo da nossa condição de inimizade e nossa impossibilidade 
de resolver essa separação, o próprio Deus decidiu resolver o problema.

Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o 
qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Efésios 2:13,14

A vida, morte e ressurreição de Cristo são a maior prova de amor que existe. Pela fé em Jesus, podemos receber, de graça, a justificação 
dos nossos pecados. Ou seja, é justo que os nossos pecados nos separem eternamente de Deus. Jesus que nunca pecou foi condenado 
no meu e no seu lugar, a fim de que sejamos justificados. Ou seja, um inocente foi condenado para que alguém culpado pudesse ser livre.

Pergunta: Você precisa e deseja fazer as pazes com Deus?

CONCLUSÃO E ORAÇÃO

O sangue de Jesus nos traz para perto de Deus e anula toda a separação que antes havia, derrubando este muro de inimizade. Se você 
precisa e deseja fazer as pazes com Deus, isso pode ser feito agora mesmo, declarando sua fé em Cristo.

A paz de Deus vem como consequência da paz com Deus. Primeiro você muda sua condição em relação a Deus, depois seus sentimentos 
acerca da vida e das circunstâncias vão sendo transformados. Tome uma decisão agora mesmo e declare isso pela fé, por meio de uma 
oração (desafie todos os presentes a repetirem de coração a oração abaixo):

Querido Jesus, hoje eu compreendi que os meus pecados me separam de Deus. Obrigado por morrer em meu lugar e por me permitir, 
de graça, fazer as pazes com Deus. Perdoe os meus pecados e me reconcilie com o Pai. Me dê a paz com Deus e a paz de Deus. Tira 
meus medos em relação às aflições terrenas e tira meus medos em relçao à eternidade. Eu confio em ti! Desde já te agradeço por se 
importar comigo. Amém! 

• peça para todos que fizeram essa oração pela primeira vez fazerem um sinal com as mãos ou se identificarem no chat. 

• Destaque aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez ou se reconciliaram com Cristo, fazendo uma oração especial por eles. 
Preencha no célula.in os dados de quem tomou sua decisão.


