
Lição de Célula-15 A 20 de novembro 

Consciência da presença de Deus

CALENDÁRIO

Nesta nova série, chamada Avivamento Pessoal, vamos conversar sobre princípios bíblicos que nos ajudarão a mergulhar de vez na di-
mensão de ativação espiritual para a qual Deus nos convida. O mais interessante é que o nosso calendário de lições está alinhado com a 
programação da Central. Tudo o que você vai ver na célula vai te ajudar a se envolver no calendário dos cultos e programações da nossa 
igreja. Assim como tudo o que você vai viver na sua unidade da Central poderá ser revisitado e aplicado aqui na célula. 

Serão semanas sensacionais! Fique ligado para não perder nenhum detalhe e envolva toda a sua célula!

Lições de Célula Calendário Central

15 a 20/11 – Consciência da Presença de Deus 19 e 20/11 – Conferência de Mulheres

22 a 27/11 – Vida em Comunidade 04/12 – Batismos

29/11 a 04/12 – Pentecostes 05/12 – Festa das Células

06 a 11/12 – Responsividade à Palavra 08/12 – Culto Exclusivo para Líderes (Randy Clark)

13 a 18/12 – Frutificação e Testemunho 08 a 12/12 – Conferência de Avivamento (Randy Clark)

20 a 25/12 – Cristo em Mim 18 a 21/12 – Musical de Natal

INTRODUÇÃO

Deveria ser redundância falar em avivamento em meio aos cristãos. O normal e corriqueiro deveria ser que todo cristão é avivado. Afinal, 
Cristo nos deu vida, liberdade, mudou nossa história e ainda fez seu Santo Espírito habitar em nós. São tantos os motivos de gratidão e 
alegria, tantos os recursos e provisões disponíveis que o esperado é que todo cristão seja avivado e fervoroso.

Mas é isso que vemos no dia a dia? Quando olhamos a maioria dos cristãos percebemos o fogo do avivamento espiritual em suas vidas? 
O fato é que no início deste ano Deus nos deu uma palavra profética e cremos profundamente que 2021 é o ano da ATIVAÇÃO na Central. 
Para fechar com chave de ouro, teremos a última série de lições do ano com o tema: AVIVAMENTO PESSOAL.

Será a sua chance de checar se você realmente está conosco nesse mover de ativação espiritual. Você não pode entrar no próximo ano 
sem estar ativado e pronto. Aproveite as próximas semanas para envolver-se e trazer sua célula com intensidade para tudo o que Deus 
ainda vai liberar com o objetivo de nos preparar para a próxima etapa de avivamento no ano que se aproxima.

Pergunta: Você conhece um cristão avivado? Quais atitudes e hábitos encontramos em alguém fervoroso espiritualmente?

QUEBRA-GELO

Para aquecer nossa série sobre Avivamento Pessoal, conversem sobre as perguntas abaixo:

• Você conhece algo a respeito dos grandes avivamentos históricos? Quais você já ouviu falar?

• O que esses avivamentos tinham em comum?

DEUS ESTÁ PRESENTE

Cada avivamento ao longo da história teve suas peculiaridades. Mas todos eles tinham características comuns. Hoje vamos falar sobre a 
primeira dessas características que podemos perceber em todos os avivamentos: CONSCIÊNCIA DA PRESENÇA DE DEUS.

Se o Senhor está movendo em algum lugar, há um senso profundo da sua presença e proximidade. Muito mais do que um mero interesse 
religioso ou excitamento, as pessoas começam a perceber que Deus está perto, começam a notar, se importar e se conectar a essa doce 
e poderosa presença.

CAMINHO PARA A PRESENÇA

Primeiramente, precisamos entender qual é o caminho para a presença de Deus:

“Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, 
conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto”. Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta”. Jesus 
respondeu: “Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como 
você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?” João 14:6-9

Note que o filho e o pai são um. Estão conectados um ao outro e têm a mesma natureza. Quando vemos Jesus, vemos a Deus. Quando 
Jesus age, Deus está agindo. Quando nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos do pai.

O mais interessante é que Jesus explica o caminho para acessar a presença de Deus. Perceba que ele não mostra UM dos possíveis 
caminhos para se aproximar de Deus, ele afirma claramente que se trata do ÚNICO caminho.
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Pergunta: Você quer se aproximar de Deus? Você crê que Jesus é O caminho, A verdade e A vida?

DEUS PRESENTE EM NÓS

Jesus continua explicando como aprofundar em sua presença apresentando a terceira pessoa  
da trindade:

“E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode 
recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos; 
voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais; vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também vi-
verão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês.” João 14:16-20

Aprendemos que Jesus e o Pai são um. Deus nos deu todas as condições para sermos um com Ele, para participarmos dessa unidade 
divina. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado por Jesus para habitar em nós. Ou seja, a presença de Deus habita 
dentro daqueles que pertencem a Cristo.

“Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não 
tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está 
vivo por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a 
Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês.” Romanos 8:9-11

Veja como Paulo explica claramente a diferença entre duas naturezas existentes:

• A natureza terrena: voltada para as coisas da carne, para satisfazer o corpo, seu conforto e 
seus prazeres.

• A natureza espiritual: só tem essa natureza quem pertence a Cristo, quem nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo. Ela é 
voltada para agradar a Deus.

Pergunta: Qual dessas duas naturezas domina sua vida? Você já nasceu de novo e pode afirmar claramente que pertence a Cristo?

PRESENÇA QUE MUDA TUDO

É maravilhoso ter a presença de Deus, não só perto, mas dentro de nós. E essa presença em nós deve gerar mudanças fortes  
e perceptíveis.

“Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não 
são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.” 1 Coríntios 6:19,20

Em todos os avivamentos, a consciência da presença de Deus gerou uma profunda consciência de pecado entre as pessoas. Quando o 
governo do Espírito cresce dentro de nós, percebemos em nossa natureza terrena como somos pecadores e como Deus é puro e santo. 
Essa convicção de pecado e temor diante da santidade de Deus, gera um genuíno arrependimento e quebrantamento. Sem dúvida esse 
coração quebrantado diante de Deus atrai um derramamento cada vez maior do Espírito de Deus.

O texto nos chama atenção para a presença de Deus dentro de nós e para a santidade dessa presença, arguindo uma postura da nossa 
parte: vocês não sabem que não são de vocês mesmos? Vocês não sabem que devem agradar esse Santo Espírito como o seu corpo e 
com as suas atitudes?

“Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de 
Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes?” Tiago 4:4,5

Se a presença de Deus está em mim, não posso mais viver de qualquer jeito. Não combina viver para agradar o mundo ou para me 
agradar. O pecado não pode ser mais meu estilo de vida e minhas atitudes devem ser carregadas por forte desejo em agradar a Deus. 
Veja esse ciclo virtuoso:

Quanto mais percebemos como o Espírito de Deus é santo, mais percebemos que somos pecadores e mais precisamos de sua graça e 
perdão. Quanto mais conscientes da presença de Deus em nós, mais desejamos honrá-lo e agradá-lo. Quanto mais nos quebrantamos 
e nos voltamos para agradar a Deus, mais ele derrama de sua presença em nós.

Assim começa o melhor ciclo virtuoso que você pode experimentar. Assim começa seu avivamento pessoal!

Pergunta: Você está vivendo este ciclo virtuoso? Você tem consciência da presença de Deus e quer agradá-lo, de forma que quanto 
mais você se quebranta, mais da presença do Espírito você tem transbordado?

CONCLUSÃO E MINISTRAÇÃO

Vamos parar para perceber a presença de Deus? Escolha uma música que honre a presença de Deus e desafie cada um a responder a 
essa presença. Conduza um tempo de ministração, adoração e oração:

• Você percebe a presença de Deus no ambiente? Consegue sentir o seu toque e o teu amor?

• Você pertence a Jesus? Tem certeza que o Espírito Santo habita dentro de você? (Dê oportunidade às pessoas de entregarem suas 
vidas ao senhorio de Cristo)

• Você tem o Espírito em você? Honre a presença dele, arrependa-se dos seus pecados e quebrante-se ante a sua santidade.

Sugestão de música: https://www.youtube.com/watch?v=aLB_mAFDz2A

Central MSC | Teu Toque / Sua Presença É Real / Obsessão | Renato Mimessi
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