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CAMPANHA DE
VACINAÇÃO

2ª ETAPA
ORIENTAÇÕES AOS LÍDERES E FACILITADORES

Esta é a última semana das nossas Unidades Especiais. Estamos muito alegres por você se dispor a ser usado por Deus e gratos a tudo 
que Jesus fez em nosso meio nestes dias. Agora é hora de integrar com muito carinho todos os visitantes que participaram conosco.

Acabamos de realizar juntos a maior campanha de vacinação da história, toda a Central envolvida na imunização de inúmeras pessoas. 
Espalhamos a mensagem do evangelho que é a cura para o vírus global do pecado. As Unidades Especiais transformaram a dinâmica 
das nossas células e nosso desafio agora é integrar essas pessoas à nossa família da fé. Veja os próximos passos! 

CONSOLIDAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO

Após três semanas de funcionamento das nossas Unidades Especiais, chegou a hora de realizarmos uma boa transição. Para tanto, 
precisamos identificar quantos líderes em treinamento habilitados e disponíveis ele podemos contar. A presença deste LT será decisiva 
para a definição do próximo passo.

Mas o que estamos chamando de LT habilitado? Ele precisa cumprir todos os sete requisitos estipulados no célula.in:

Acesse o cadastro da sua célula no célula.in > clicar na aba Metas > clicar em Editar Líder Treinamento

Os 7 requisitos do LT habilitado são:

1.Comprometido com Deus | 2.Comprometido com o grupo | 3.Comprometido com a Central | 4.Bom testemunho de vida | 5.Boa capaci-
dade de liderança | 6. Membro da Central (batismo/transf.) | 7.Completou treinamento para líderes (Lidere 3)

Após fazer uma avaliação dos LTs habilitados e disponíveis, a célula terá dois caminhos a seguir:

PREENCHIMENTO DAS VISITAS E DECISÕES

PREPARAÇÃO PARA O BATISMO

OBS: Repare que pode ser necessária uma redistribuição das pessoas nas UEs para adequar ao planejamento da multiplicação. Por 
exemplo, uma célula fez 3 UEs, mas tem apenas 1 LT habilitado e disponível. Neste caso, vai precisar reorganizar as pessoas para ade-
quar a multiplicação.

Ao longo dessas três semanas garanta que conseguiram reunir os dados de presença de todos que participaram das UE’s. Juntem todos 
estes dados e preencham corretamente as informações no célula in. Lembre-se de marcar quem tomou uma decisão por Cristo:

Olhe o cadastro do seu grupo no célula in. No quadro de presenças da célula, você verá que os frequentadores são categorizados de 
amarelo. Desafie cada frequentador a tomar uma decisão por Cristo e, em seguida, conduza-os ao batismo.Faremos juntos uma grande 
preparação para o batismo, realizando o ‘Descubra na Célula’ e depois disso teremos dois finais de semana especiais, reservados para 
a realização de de muitos batismos:

• 17 de maio a 26 de junho: Descubra nas Células 

• 04 de julho: Batismos
• 03 de julho: Imersão Descubra

• 10 de julho: Imersão Descubra
• 11 de julho: Batismos

1.Célula possui LT habilitado e quantidade de pessoas suficientes: neste caso, na semana de 17 a 22 de maio, reúnam todas as 
  pessoas que participaram das suas UE’s para fazer uma linda festa de multiplicação. Um esforço especial deve ser empreendido  
  para consolidar cada visitante.

2.Célula não possui LT habilitado e quantidade de pessoas suficientes: neste caso, na semana de 17 a 22 de maio, as UEs devem  
         ser integradas à célula mãe em uma reunião festiva e cheia de testemunhos. Um esforço especial deve ser empreendido       
  para consolidar cada visitante.  

• 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.  
 Nessa 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?



TERCEIRO 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.

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=SDgD-_nZX-g  | VOCÊ TEM A CURA - DINÂMICA QUEBRA GELO CÉLULAS #48         

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

• Peça para cada pessoa separar papel e caneta 

• Peça para cada um escrever sua própria bula de remédio: nome do remédio | modo de usar | contraindicações

• Reflexão: Jesus nos desafia a sermos canal de cura uns para os outros, por meio da fé.

• Versículo para inspirar: “Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.                         
  A oração de um justo é poderosa e eficaz.” Tiago 5:16

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 CURA QUE VOCÊ PROCURA

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

A CAUSA DAS ENFERIMIDADES

Pergunta: Você está enfermo? Alguém próximo a você está enfermo?                                                                                  

Nas últimas semanas, muitas pessoas próximas tem enfrentado enfermidades. Os casos de covid aumentaram muito em nossa região, de 
forma que muitas pessoas conhecidas ficaram doentes e algumas chegaram a perder a vida. Além do corona vírus, outras enfermidades 
também trazem sofrimento às pessoas por elas acometidas e aos seus familiares.Saiba que Jesus é aquele que tem poder para curar e 
essa cura está disponível à custa do seu sacrifício:

Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, 
por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniqüidades; o 
castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós 
se voltou para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu 
a sua boca; como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a 
sua boca. Isaías 53:4-7

A profecia que acabamos de ler foi escrita por Isaías cerca de 700 antes de Cristo. São palavras fortes e muito claras a respeito de Jesus. 
Mergulhar nesse texto nos faz compreender algumas coisas importantes:

1. Enfermidades e sofrimento não faziam parte do plano original: a bíblia explica que o ser humano foi criado para ter pleno acesso     
      à Deus, em um ambiente livre de doenças, sofrimento e morte. Doenças e morte nos causam dor e incômodo, pois não fomos  
      criados para isso. O texto de Isaías mostra a doença como um problema com o qual Deus se importa.

2. Enfermidades e sofrimento tem sua origem no pecado:   se o plano original era um mundo livre de morte e doenças, o que acon- 
     teceu afinal? O ser humano escolheu desobedecer a Deus e se afastar dele, com isso abrindo a porta para tanta dor. Jesus explica    
    em João 9:1-3 que não é sábio fazer uma correlação imediata entre um pecado específico e uma doença específica, embora isso  
     possa acontecer algumas vezes, principalmente no caso de doenças de fundo emocional. A existência de doenças se deve ao   
     pecado e iniquidade que causou separação entre a humanidade e Deus, sua fonte de vida.

3. Os pecados e doenças estavam sobre Jesus:  nossos pecados nos separam de Deus, pois ele é santo.          
      No texto de Isaías aprendemos que Deus estava tão empenhado em nos trazer de volta que enviou Jesus para receber em   
     seu próprio corpo o castigo dos nossos pecados. Nossa desobediência e independência ofendem a Deus, e Cristo levou na   
     cruz nossos erros e doenças, liberando salvação e cura a todos que o recebem pela fé.



• 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.

TEMPO DE CURA

Vimos no quebra-gelo como é importante confessar pecados e orar uns pelos outros:

“Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e 
eficaz.” Tiago 5:16

Muitos que estão participando conosco hoje estão enfermos ou conhecem alguém próximo que está enfrentando alguma doença. Chegou 
a hora de uma poderosa ministração de fé e cura.

Peça para cada presente listar pedidos ligados à enfermidades. Orem uns pelos outros. Em fé no nome de Jesus, comande nominalmente 
cada autoridade e ordene que saiam. Deixe que o Espírito Santo guie vocês e opere milagres em nosso meio. Você crê?

Pergunta: Você já ouviu a expressão “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”? O que essa expressão significa?

No antigo testamento, as pessoas sacrificavam animais (muitas vezes cordeiros) enquanto clamavam a Deus o perdão dos seus peca-
dos, em um gesto simbólico em que aquele animal era morto no lugar do devedor. Jesus é o cordeiro de Deus que tira definitivamente 
os pecados de todo aquele que pela fé os lança sobre os ombros de Cristo.Repare no texto que Jesus não abriu a boca para reclamar e 
aceitou ser crucificado voluntariamente como o maior ato de amor que já foi feito. Os evangelhos registram exatamente essa atitude de 
Jesus, calado e se entregando diante dos seus acusadores.

Pergunta: Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados?

A CURA MAIS IMPORTANTE

Pedro, um dos amigos mais próximos de Jesus, cita na sua carta um trecho do mesmo capítulo de Isaías que acabamos de ler:

"Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca". Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia 
ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que 
morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgar-
radas, mas agora se converteram ao Pastor e Bispo de suas almas. 1 Pedro 2:22-25

Pedro explica que Jesus condenou na cruz os pecados da humanidade, liberando poder para salvar e curar. O mais interessante é notar 
o efeito que o sacrifício de Jesus gerou em Pedro. Veja a diferença entre essas atitudes:

•Postura de cobrador: muitas pessoas quando escutam a maravilhosa notícia de que Jesus levou sobre si os pecados e enfermi   
 dades, assumem uma postura de cobrar as coisas de Deus, de reivindicar seus direitos de serem curados. Pense em alguém que    
 com generosidade e amor extravagante dá o próprio filho para morrer em seu lugar. Seria coerente cobrar alguma de Deus?      
        Ele está nos devendo algo? 

Sabemos que Cristo tem poder para curar qualquer enfermidade. A mais importante das doenças para o qual a cura foi liberada é o 
pecado. Curas físicas são muito importantes e cada pessoa que enfrenta uma enfermidade sabe como a saúde é fundamental.

Lembre-se que o olhar de Deus é bem mais amplo do que o nosso e a maior preocupação dele é com a nossa eternidade. No grego, lin-
gua em que o novo testamento foi escrito, existem duas palavras para vida: bio = vida biológica; e zoe = vida de Deus ou vida espiritual.

Vivemos em um mundo caído e nem sempre será possível experimentar a cura no bios. Entretanto, a cura mais séria que vai determinar 
a eternidade de cada um é aquela que sem a qual ninguém pode viver perto de Deus. Deixe de ser uma ovelha desgarrada e independen-
te, que acha que sabe o que é melhor para si.

Confie em Jesus! Ele deu a vida por você e agora é hora de você dar sua vida a ele!

Eu vim para que tenham vida (zoe), e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:10

Pergunta: Você gostaria de entregar agora mesmo sua vida a Cristo? Se sim, faça isso por meio de uma oração:

Querido Jesus, fico constrangido ao compreender o seu amor e o sacrifício que fez por mim. Eu decido hoje te entregar a minha vida. 
Não serei mais uma pessoa independente que segue meu próprio caminho, mas quero viver de acordo com as suas orientações para 
mim. Peço que perdoe os meus pecados e me dê a zoe de Deus. Amém!

•Postura de devedor: veja que Pedro assume uma atitude bem diferente. Ele que conheceu Jesus bem de perto, entendeu que   
        Cristo havia feito tudo por ele e que agora, em retribuição, o certo seria dar a vida de volta a Deus, “morrendo para os pecados”  
        e se “convertendo” (mudano de direção).

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


