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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


SEGUNDO ENCONTRO -UNIDADES ESPECIAIS DE VACINAÇÃO 

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 bre-
vemente.

Hoje você tem duas sugestões de dinâmica para escolher. Veja qual se adequa melhor ao contexto da sua UE:

Quebra-gelo opção 01: 

TENHA FÉ! Assista o vídeo abaixo para que você consiga dar as instruções corretamente. Note que a proposta não é que você passe o 
vídeo na reunião, mas que você instrua as pessoas, seguindo o exemplo do vídeo. Veja o passo a passo e as reflexões da dinâmica:

• https://www.youtube.com/watch?v=XuttzMwNMRE | TENHA FÉ / DINÂMICAS PARA CÉLULAS

• Peça para cada pessoa separar uma caneca, um metro de barbante, um lápis e três porcas (de parafuso)

• Lance o desafio como proposto no vídeo e deixe todos se surpreenderem 

• Reflexão: Ter fé é o mesmo que confiar em Deus e em suas palavras. Se lance nas mãos de Deus com toda fé!

• Versículo para inspirar: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recom- 
pensa aqueles que o buscam.” Hebreus 11:6.

Quebra-gelo opção 02: 

LINGUAGEM DO AMOR! Vamos conversar sobre atitudes que fazem sentir amado. Faça rodadas de pergunta:

• Se alguém quiser te agradar e te fazer sentir amado, o que essa pessoa pode fazer por você?

• O que você tem feito para que as pessoas à sua volta se sintam amadas?

• O que você faria para tentar agradar a Deus? O que será que Ele gostaria?

• Versículo para inspirar: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recom-
pensa aqueles que o buscam.” Hebreus 11:6.

• Reflexão: A linguagem de amor de Deus (ou seja, a maneira como ele se sente amado) é CONFIANÇA. Ter fé é o mesmo que confiar em 
Deus e em suas palavras. Quando você se aproxima de Deus com essa confiança, o coração dele se enche de alegria

• Versículo para inspirar: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recom-
pensa aqueles que o buscam.” Hebreus 11:6.

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. 
Lembre-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, necessida-
des 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 PROVISÃO QUE VOCÊ PROCURA

COMPARTILHAR DO ESTUDO (Registre o nome do responsável: _______________________________________________________)

Pergunta: Como está o sustento da sua família? Quais desafios vocês tem enfrentado?                                                                                    

Estamos atravessando dias difíceis e o sustento de muitas famílias está comprometido. Apesar dos enormes desafios, temos escutado 
inúmeros testemunhos de milagres em tantas áreas e muitos tem experimentado o agir de Deus em suas vidas. Vamos entender um 
pouco, o que Jesus explica sobre o sustento de Deus, no famoso Sermão do Monte:

“Portanto eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber; nem com seus próprios corpos, quanto ao 
que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu: não semeiam 
nem colhem nem armazenam em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, 
por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? “Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem 
os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um 
deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena 
fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer? ’ ou ‘que vamos beber? ’ ou ‘que vamos vestir? ’ Pois os pagãos é que correm 
atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, 
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. 
Basta a cada dia o seu próprio mal”. Mateus 6:25-34

  

https://www.youtube.com/watch?v=XuttzMwNMRE


A palavra preocupação, ou suas variações, aparece seis vezes neste pequeno trecho, sempre trazendo a orientação de não se preocupar. 
Às vezes parece impossível não se preocupar, ainda mais em momentos de crise. Jesus sabe o que está dizendo e nos apresenta alguns 
argumentos para não andarmos preocupados:

1. 0 ser humano tem um lugar especial na criação: a bíblia explica que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e por 
isso ocupa uma posição especial, quando comparado às plantas e animais. Se Deus toma conta dos demais seres vivos, ainda mais trará 
um cuidado à vida das pessoas. PAZ COM DEUS

2. Avalie o que você tem corrido atrás: muitas preocupações que movem o nosso coração são motivadas por coisas superfluas, cobiças 
e vaidades. Muitos dos nossos problemas e frustrações desapareceriam se a gente estivesse disposto a levar uma vida mais simples e 
aprendesse a se importar mais com as pessoas do que com as coisas.

3. Deus supre as nossas necessidades: Jesus afirma que as necessidades básicas (alimentação e vestuário) de quem busca o Reino 
de Deus serão supridas. Note que Jesus não promete suprir todos os nossos desejos, ou seja, o Senhor não se compromete a manter 
determinado padrão de vida, mas promete suprir as necessidades básicas.

Jesus nos convida a descansar em Deus ao invés de adarmos preocupados. Entretanto, a promessa feita no texto lido apresenta também 
uma condição. Você reparou qual é essa condição? Jesus promete suprir as necessidades básicas àqueles que buscam o Reino de Deus 
em primeiro lugar. Buscar o Reino em primeiro lugar é deixar o Deus governar sua vida, suas escolhas e suas prioridades. É também 
agir para que o amor e a justiça de Deus se espalhem por onde você andar.

Pergunta: Você já entregou o governo da sua vida a Deus? Você tem sido um agente do Reino em toda parte?

O MILAGRE DA PROVISÃO DE DEUS

Pergunta: Você já ouviu falar em maná? Do que se trata e de onde vinha o maná? 

Quando o povo hebreu foi liberto da escravidão no Egito, peregrinaram no deserto por longos anos, local onde não era possível plantar 
e colher. Sua única alternativa era depender totalmente da provisão divina para o seu sustento e isso aconteceu por quarenta anos. O 
Capítulo 16 do livro de Êxodo, conta como foi a reação do povo a primeira vez que viram o pão que Deus lhes enviou do céu:

Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, 
começaram a perguntar uns aos outros: “Que é isso? “, pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: “Este é o pão que o Senhor 
lhes deu para comer. Êxodo 16:14,15

Do som desta pergunta feita no hebraico é que surgiu o nome “maná”, que significa “o que é isto?”. O maná é uma confirmação de que 
Deus não vai poupar esforços para sustentar seu povo, ainda que seja necessário prover de forma milagrosa. Mas veja o que Jesus fala 
sobre o verdadeiro pão do céu:

Então lhe perguntaram: “Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados come-
ram o maná no deserto; como está escrito: ‘Ele lhes deu a comer pão do céu’”. Declarou-lhes Jesus: “Digo-lhes a verdade: Não foi Moisés 
quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida 
ao mundo”. Disseram eles: “Senhor, dá-nos sempre desse pão! “ Então Jesus declarou: “Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca 
terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6:30-35

Jesus mostra que há um alimento ainda mais importante que o alimento físico: o alimento espiritual. Uma pessoa pode ter tudo fisica-
mente, mas se o seu espírito não estiver saciado pela presença de Cristo, um dia essa pessoa descobrirá que não tinha nada.

Jesus afirma categoricamente que ele desceu do céu para dar vida às pessoas e que só por meio dele que alguém pode estar saciado 
em sua fome interior. Você pode buscar em todo tipo crença ou em realizações, mas só em Cristo encontrará o verdadeiro pão do céu; o 
alimento espiritual que vai matar sua fome e sede. Talvez você tenha vindo aqui clamar a provisão de Deus para as suas necessidades 
físicas e cremos que ele pode e quer fazer esse milagre.

Mas queremos chamar sua atenção para uma provisão ainda mais importante. Sua única alternativa é depender de Deus nesse quesito, 
pois não há nada que possamos fazer para nos salvar sozinhos e para saciar nossa necessidade espiritual. Cristo é o milagre da provisão 
de Deus que desceu do céu, sendo literalmente amassado e repartido para que toda pessoa que se alimentar dele tenha vida.

Pergunta: Você percebe que necessita do milagre da provisão divina para saciar sua fome espiritual? 

Você crê que Cristo desceu do céu para te dar vida?

CONCLUSÃO E ORAÇÃO

Jesus afirma: “Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede.” João 6:35

Perceba que Jesus chama cada pessoa a um posicionamento. Ele fez a parte dele dando a própria vida, morrendo e ressuscitando para 
liberar o milagre da provisão divina a todas as pessoas. Mas para desfrutar de tudo o que Cristo é, cada um precisa tomar uma decisão 
e dar um passo na direção de Jesus, ir até ele.

Pergunta: Você gostaria de ir até Cristo agora mesmo para receber nele vida e saciedade? 

Se sim, faça isso por meio de uma oração:

Querido Jesus, hoje eu dou um passo de fé e confiança em sua direção. Compreendi que mais importante que a provisão para as mi-
nhas necessidades físicas é o milagre da vida eterna e a provisão do alimento espiritual. Eu creio que o Senhor é o pão que desceu 
do céu e que somente em ti eu encontro vida. Jesus, entrego o governo da minha vida em suas mãos e desejo te conhecer cada dia 
mais. 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. 
Marque no célula.in as pessoas que tomaram uma decisão.


