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Lição 02 a 08 de agosto: Nós somos a resposta - Gary Skinner

INTRODUÇÃO À SÉRIE

Prepare-se para um mês de agosto inesquecível! Prepare-se para se apaixonar e para experimentar uma revolução da parte de Deus 
em sua vida!

Ao longo das próximas semanas, vamos mergulhar em palavras mais do que especiais ministradas na Central durante a conferência Pai-
xão Contagiante. Teremos a oportunidade de assistir um trecho dessas mensagens que marcaram o coração de pastores de todo o Brasil 
e, a partir daí, vamos conversar e fazer aplicações muito importantes. Serão encontros da célula tocantes, inspiradores, desafiadores e 
apaixonantes. Participe semanalmente para não perder nada do que Deus tem preparado para você!

QUEBRA-GELO

Ao acompanhar o noticiário ou andar pelas ruas, qual causa social gera em você sentimentos de compaixão, indignação, um desejo 
de agir, de fazer alguma coisa a respeito? Exemplos: o aumento da população de rua, abuso sexual de crianças, idosos abandonados, 
pessoas morando em casebres, etc.

O CORAÇÃO DE JESUS

PERGUNTA: Você já fez alguma loucura de amor?

Quando amamos muito alguém, nossas ações em direção a essa pessoa são recheadas de intensidade, expectativa, entrega e dedicação. 
Quando amamos um projeto, um trabalho ou um hobbie, nosso nível de comprometimento, sacrifício e doação chama a atenção. É fácil 
identificar uma pessoa apaixonada, porque essa pessoa faz loucuras.
Vamos olhar um pouco para as atitudes de Jesus e para alguns de seus comentários em situações reais:

“Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: “Senhor, se qui-
seres, podes purificar-me! “ Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: “Quero. Seja purificado! “ Imediatamente ele foi purificado da lepra.” 
Mateus 8:1-3

“Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do Reino e curando todas as 
enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.” 
Mateus 9:35,36

“Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos 
aproximaram-se dele e disseram: “Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos 
povoados comprar comida”. Respondeu Jesus: “Eles não precisam ir. Dêem-lhes vocês algo para comer”. Mateus 14:14-16

PERGUNTA: Você nota alguma atitude de amor por parte de Jesus? O que move o coração dele?

Onde quer que encontrasse um coração machucado ou abatido, Jesus parava, estendia a mão e tocava a pessoa. Em consequência, a 
vida dessa pessoa e de quem testemunhava era transformada para sempre. Jesus enxergava o sofrimento alheio e se oferecia como 
resposta, investindo sua atenção, seu tempo, seus recursos, literalmente, sua vida.

APRESENTAÇÃO

A palavra de hoje foi ministrada por Gary Skinner, fundador do Watoto em Uganda. Gary ouviu a voz de Deus e deu start em uma 
revolução. Vamos assistir juntos um pequeno trecho da sua mensagem e em seguida vamos conversar sobre o que ele nos ensinou:

• Assista o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=Wv0WxoVIBhk 

1.COMO JESUS TOCA AS PESSOAS AGORA?
Em 1Co 12.27, o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse mesmo corpo. Quando 
Jesus ouve o clamor de alguém desesperado, ele envia alguém de seu corpo para ser sua mão e tocar naquela vida. Qualquer um pode 
ser um agente de Jesus na Terra. Não é preciso ter faculdade ou grandes habilidades - basta ter um coração compassivo como o de 
Jesus, que ouve, para e ajuda. Em Êx 3.7-10, Deus envia Moisés para ser sua resposta à súplica de seu povo, mas Moisés se julgava 
incapaz para uma tarefa tão grande e relutou em aceitar esse chamado. Um pouco à frente, em Êx 4.2-5, o mesmo Moisés tem agora na 
mão um simples cajado de pastor, seu instrumento de trabalho, mas que se transformou em uma poderosa ferramenta para fazer algo 
notável, milagres, quando rendido ao Senhor. 

PERGUNTA: O que você tem nas mãos que pode ser oferecido ao Senhor? Quais são seus dons e talentos que Deus pode usar para 
abençoar a vida daqueles que clamam? O que você tem a oferecer para ser resposta de Deus para os que estão sofrendo?

2. O CORPO UNIDO TEM MAIS PODER QUE O MEMBRO SOZINHO.
Já foi dito que a igreja local é a esperança do mundo. Gary Skinner, pastor da igreja Watoto em Uganda na África, ao complementar 
essa famosa frase, nos ensina que “Jesus, através da igreja local, é a esperança do mundo”. Os problemas da comunidade não são os 
problemas do governo ou dos políticos, são os problemas de Deus. Como Ele os resolverá? Ele dará esses problemas para o seu povo. 
Os problemas não são obstáculos, eles são oportunidades. Oportunidades de demonstrar na prática a verdade do Evangelho: que Deus 
ama as pessoas, se importa e demonstra esse amor de maneiras concretas. Esta é a sua obra. Pregar o Evangelho não é apenas o que 
um homem faz atrás do púlpito aos domingos ou quando explicamos a Palavra de Deus a alguém, mas também o que nós, como igreja, 
fazemos todos os dias em nossa comunidade.

Série Paixão Contagiante

https://watch.angelstudios.com/thechosen 
https://www.youtube.com/watch?v=Wv0WxoVIBhk 


PERGUNTA:Você sabe o que a Central tem feito para ajudar os necessitados em Belo Horizonte, bem com nas várias cidades onde está 
presente e em vários lugares do mundo? Caso não saiba, procure se inteirar de todas as nossas ações e se envolva.

3. JESUS QUER TRANSFORMAR AS VIDAS, NÃO APENAS “DAR UMA AJUDA”.
Muitas vezes, quando pensamos em ajuda social, só imaginamos ações como distribuir comida e roupas para os moradores de rua, 
levar alguns brinquedos para um orfanato, etc. Essas coisas são maravilhosas e necessárias, mas não mudam a realidade de quem 
está necessitado. Deus, mais que ajudar a alguém, quer restaurar a dignidade, mostrar seu valor, devolver um senso de propósito e, 
especialmente, salvar. Certamente queremos “ensinar a pescar” ao invés de apenas “dar o peixe”. Queremos gerar transformação na 
comunidade, mudança de caráter, famílias, estruturas, geração de renda e muito mais. Acima de tudo, queremos levar a única mensagem 
capaz de fazer tudo isso de forma permanente e ainda resolver o maior problema de todos – o pecado. Somente o Evangelho de Jesus é 
o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê!

CONCLUSÃO 

Deus procura alguém que responda o seu chamado, que estenda as mãos para as pessoas feridas e destruídas deste mundo. Se 
pararmos nossos afazeres e prestarmos atenção ao clamor das pessoas ao nosso redor, se estendermos as nossas mãos, Deus irá 
transformar suas vidas para sempre e reescrever suas histórias. Seja a mão de Jesus em um mundo ferido, alcance e mude as suas 
vidas para sempre.

 

ADORAÇÃO E ORAÇÃO

Para a adoração do encontro de hoje, utilize o clipe abaixo, gravado por famílias integrantes do Watoto. Desafie os presentes a consagrarem 
suas vidas a Deus enquanto o adoram com essa canção.Após este tempo de adoração, separem um tempo para orar pelas pessoas que 
estão perdidas sem Cristo e para as pessoas que sofrem. Peça para alguns integrantes listarem causas que mexem com seus corações.
https://www.youtube.com/watch?v=ZBk7OTuA0Ns - Rescue – Resgate (Watoto Brasil)

DESAFIO

Ande em seu bairro e peça ao Espírito Santo que lhe mostre quais são as necessidades da sua comunidade. Comece a orar para que você 
e sua célula possam ser a resposta de Deus para o clamor de seus vizinhos. Pensem em ações práticas e coloquem a mão na massa! Em 
setembro, o Movimento Eleva, que organiza voluntários e ações sociais na Central, trará muitas sugestões de projetos que já estão em 
andamento para que vocês possam se engajar, caso já tenham algo em mente.

AVISOS

•Caso queira conhecer um pouco mais sobre o Watoto, assista este vídeo: 
 Coral de Crianças Watoto - O que é
https://www.youtube.com/watch?v=k6euk_yA400

•Caso queira contribuir com o Watoto ou apadrinhar uma criança, acesse: 

https://www.watoto.com.br/

Conferência Central
19 a 22 de agosto 
É tempo de renovação, prepare-se para um novo ciclo! 
Inscrições abertas no aplicativo da Central Online.
Vagas limitadas

14 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO

Nesta semana entramos em um período de consagração com toda a Central. Assista o vídeo abaixo com a sua célula e reforce a 
importância de estamos juntos nesse propósito.

https://youtu.be/aT-pkzUamQY

2 e 15 de agosto
Oração da manhã, de segunda a sexta,  6h às 7h30. (online e presencial na Central Luxemburgo)

2 dias de jejum total (24h)
Às terças-feiras, 3 e 10 de agosto.

Vigília 24 horas de oração
Sexta-feira, 13 de agosto, 18h às 18h.

14 dias de abstenção de entretenimento
YouTube, TV, streamings e jogos.

Será um tempo precioso para buscarmos a Deus juntos. Que tal já começarmos um aquecimento conduzindo um período especial de 
oração na reunião de hoje? Antes de finalizar, separem 10 minutos para se dedicarem a esse clamor por mais de Deus na vida de cada 
um dos participantes!
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