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Lição 16  a 21 de agosto: Saindo da zona de conforto  - Joakim Lundqvist

INTRODUÇÃO À SÉRIE

Estamos vivendo um mês de agosto inesquecível! Por meio de encontros de célula tocantes, inspiradores, desafiadores e apaixonantes, 
estamos nos preparando para experimentar uma revolução da parte de Deus em nossas vidas!

Estamos falando a cada encontro da célula sobre paixão e essa semana você está diante de uma das maiores oportunidades para aque-
cer e ativar sua vida espiritual. Teremos de quinta a domingo a Conferência Central, em que vamos nos separar e nos consagrar para 
um tempo de intensa busca a Deus. Oramos e jejuamos muitas semanas por essa conferência e cremos que será um grande mover de 
Deus em cada um dos cultos.

Inclusive, a lição que vamos ver agora foi inspirada em uma palavra do Joakim, um sueco que tem vivido algo extraordinário da parte de 
Deus em seu ministério e é um dos maiores pregadores da nossa geração. Ele estará conosco na Conferência Central e temos certeza 
que será um instrumento de Deus para ativar sua vida espiritual.

QUEBRA-GELO

O quebra-gelo de hoje será diferente. Vamos fazer um plano prático para sair da zona de conforto em relação à nossa espiritualidade. 
Sem essa wpare sua reunião de célula agora mesmo, coloque a tabelinha abaixo no centro da mesa e peça para todos contribuírem para 
construção do PLANO ESTAGNAÇÃO ZERO. Repare que, na construção do plano, existe uma coluna em que cada um vai refletir sobre suas 
atitudes pessoais e há uma outra coluna em que vamos pensar como a célula pode atuar em conjunto para que um ajude o outro a sair 
da zona de conforto e a buscar a ativação espiritual. Chegou a hora de fazermos esse plano tão importante:

Plano estagnação zero

Área estratégica Atitudes perigosas Atitude pessoal Célula agindo junto

Vida devocional

Consagração e santificação

Participação na célula

Participação nos cultos

Crescimento contínuo

Conferência Central

SALVO, SENTADO E SATISFEITO! SÓ QUE NÃO.

A frase “salvo, sentado e satisfeito” é um jargão evangélico antigo que não perdeu o significado. Aponta para um conjunto de pessoas 
que depois de receber a salvação em Cristo, vive de forma acomodada e infrutífera. Na verdade, são religiosos que imaginam: eu já 
estou garantido com Deus, o resto que vá para o inferno. Bem, talvez isso não seja pronunciado desta forma tão direta, porém, na 
prática, o pensamento é mais ou menos esse.O mais perigoso dessa atitude de acomodação espiritual é que ela é sutil, nem sempre 
quem age assim percebe que está esfriando ou se acomodando. Geralmente, usamos desculpas para justificar nossa condição de 
acomodação e vamos cauterizando nosso coração que vai, aos poucos, parando de ouvir a voz de Deus e parando de sentir compaixão 
pelas pessoas ao nosso redor.

Pergunta: Você se percebe salvo, sentado e satisfeito? Quais desculpas você tem usado para justificar sua condição espiritual?

Vamos assistir agora um trecho de 17 minutos  da pregação do Pr. Joakim Lundqvist. Ele vai nos apresentar de forma impactante 
e envolvente uma ilustração muito clara que vai ajudar todos a avaliarem se estão ou não na zona de conforto. Acesse pelo link: 
https://youtu.be/oUwNJufqKz 

1.Todo salvo é um missionário.

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura”. (Marcos 16:15). Após a ressurreição, Jesus 
passou quarenta dias com os discípulos. Nesse período, a sua prioridade foi reforçar a essência do evangelho: Deus 
enviou seu filho ao mundo para salvar os homens de seus pecados (Mt 1.21). De fato, o problema do pecado e o horror 
da morte tinham sido resolvidos. Ou seja, a maior notícia de todas era que o reino de Deus está entre nós, para nos dar  
vida e paz.

Série Paixão Contagiante

https://youtu.be/oUwNJufqKz0


2.Versão confortável da vida cristã.

Jesus mandou ir e pregar, porém alguns preferem uma versão menos trabalhosa do evangelho. Para tanto, imaginam que Ele esteja se 
referindo apenas aos que saem de seus países e se tornam missionários em tempo integral num lugar distante. De forma alguma! O 
chamado ao “ide” não é opcional ou exclusivo a uma casta religiosa. Com efeito, todo cristão é um missionário. E vive a missão de Deus 
em por onde for, em qualquer profissão. Na verdade, todo cristão recebe poder para testemunhar cotidianamente (At 1.8).

Deixe-me ilustrar esse ponto: quando o Titanic afundou havia poucos botes salva-vidas, no entanto muitos desses pequenos barcos 
saíram com lugares vazios. Conta-se que dezenas de barcos poderiam voltar à zona do naufrágio para resgatar sobreviventes que 
congelavam no oceano, porém eles preferiram o conforto e seguiram em frente de forma egoísta.

Pergunta: O que essa história nos ensina? Será que estamos num barco desfrutando de algo que poderíamos anunciar com mais 
veemência para aqueles que perecem?

Nesse sentido, Paulo dizia:

“Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.Por isso estou disposto a pregar o evangelho   
     também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele 
      que crê: primeiro do judeu, depois do grego.” (Romanos 1:14-16).

3. Versão original.

A versão original do evangelho não propõe o nosso conforto em primeiro lugar. Na mesma história do Titanic, fala-se sobre o missionário 
John Harper que assim que ficou sabendo da tragédia, saiu alertando a todos a respeito do duplo perigo que corriam: primeiro, de morrer 
no naufrágio se não entrassem nos botes, e principalmente de morrer sem Cristo. As testemunhas dizem que ele deixou seu conforto 
de lado e perguntava para todos: “você conhece Jesus?”. Nesse contexto, ele deixou a sua pequena filha em segurança em um bote e 
retornou à zona do naufrágio para ajudar a salvar vidas, sem nunca deixar de anunciar o evangelho.

Pergunta: E aí, me conta se você já renunciou algo para pregar o evangelho? Será se você não precisa pensar menos nas suas 
necessidades para se ver como alguém com uma missão no mundo?

Enfim, fiquemos com a fala de Paulo:

“porque “todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”.Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão 
naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue?

(Romanos 10:13,14).

É preciso que alguém pregue.

CONCLUSÃO 

O ponto chave da nossa conversa é: estamos confortáveis nos botes do nosso cristianismo enquanto as pessoas afundam sem Cristo? 
Ou estamos dispostos a colocar nossa vida em risco, a fim de compartilhar a salvação que recebemos de graça?

Você precisa decidir agora mesmo se vai permanecer em sua zona de conforto ou se vai colocar sua vida, seu tempo e seus recursos à 
disposição de Deus, para poder ver pessoas sendo salvas e transformadas por meio de você.

Separem um tempo de oração e ministração. Pergunte aos presentes: 

• Quem gostaria de dizer para Deus: “Eis me aqui! Decido hoje sair da zona de conforto! Conte comigo!”?

AVISOS

Conferência Central 
Uma experiência online completa que vai marcar época na sua vida. Todos os cultos serão transmitidos pelo app Central Online e 
YouTube!

Acessando o nosso site você descobre como ter acesso a conteúdos exclusivos e ainda confere a programação para não perder um 
minuto desses dias inesquecíveis.

www.central.online/conferenciacentral

Imersão Descubra e Batismo | Inscrições abertas

Se você já decidiu que deseja avançar no seu relacionamento com Deus, é hora de agir.

O curso Imersão Descubra é a última etapa de preparação e, se você já o concluiu, inscreva-se para o batismo.

Acesse www.central.online/batismos e garanta já o seu lugar.
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