
Lição de Célula-22 A 27 de novembro 

Vida em Comunidade

CALENDÁRIO

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, nos deu liberdade, mudou nossa história e ainda fez seu Santo Espírito habitar em nós. São tantos os motivos de 
gratidão e alegria; são tantos recursos e provisões disponíveis que o esperado é que todo cristão seja avivado e fervoroso.

Nessa 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. Tudo o que você vai viver na sua unidade da Central, poderá ser revisitado e aplicado aqui em sua célula.

Serão semanas sensacionais! Fique ligado para não perder nenhum detalhe! 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 – Responsividade à Palavra 05/12 – Festa das Células

06 a 11/12 – Pentecostes 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

QUEBRA-GELO

Vamos parar um pouco para conversar sobre a nossa célula. Peça para os presentes responderem às perguntas abaixo:

• Você é grato a Deus pela sua célula? 

• Que diferença a célula faz na sua vida e na sua semana?

• Você tem motivos para celebrar por causa da sua célula?

FESTA DAS CÉLULAS

Se você conhece a bíblia, sabe que o povo de Deus sempre foi um povo alegre e festivo. Tanto no antigo, quanto no novo testamento, 
as pessoas se reuniam regularmente para celebrar, cultuar e agradecer. Deus é maravilhoso! Mudou minha vida e a sua, nos permitiu 
conhecê-lo e se conectar ao seu corpo, que é a Igreja.

As pessoas se reuniam nas casas em grupos pequenos, junto de suas vilas e famílias, em um formato semelhante às nossas células. 
Além dos grupos pequenos, as pessoas na bíblia tinham consciência de que faziam parte de um povo, o povo de Deus. E este povo festivo 
se reúne sempre para adorar e celebrar, percebendo juntos que formam algo muito maior do que seu grupo pequeno.

Pergunta: Você sabe que a nossa célula faz parte de um todo muito maior? Você conhece pessoas de outras células? Você  
conhece a Central?

Estamos encerrando mais um ano e reconhecemos que Deus operou tanto em nossas vidas. São tantos testemunhos de milagres, pro-
visão, livramento e transformação. Somos gratos e faremos no primeiro domingo de dezembro uma linda FESTA DAS CÉLULAS! A nossa 
célula vai se juntar às demais células da Central para celebrar!

A Festa das Células vai ocorrer em todos os cultos do dia 05/12 em todas as unidades da Central.

Vai funcionar da seguinte forma:

• A célula precisa escolher um horário de culto para irem todos juntos.

• Após escolher o horário, combinar de chegar mais cedo a fim de conseguir um lugar na sua unidade para assentarem todos juntos.

• Todos devem ir caracterizados com alguma cor NEON. Vocês podem escolher uma cor única ou irem misturados dentro das cores 
neon. Podem utilizar acessórios, cartazes ou itens neon. Pensem um look criativo e vamos celebrar com muita alegria.

BRASA, BRASEIRO E FOGUEIRA

Pense na seguinte ilustração. Imagine uma brasa sozinha. Agora imagine essa brasa dentro de um braseiro aceso. Por fim imagine essa 
mesma brasa dentro de uma fogueira acesa. O que aconteceu com essa brasa nos diferentes ambientes? Em qual destes ambientes a 
brasa terá mais dificuldade em permanecer acesa? Em qual a temperatura será mais alta?
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OBS: braseiro e fogueira podem ser considerados sinônimos em alguns contextos, mas para fins didádicos, estamos considerando 
o braseiro como uma churrasqueira ou uma lareira, contendo uma quantidade de brasa menor para fins domésticos. Já a fogueira 
estamos considerando como um grande ajuntamento de brasas e toras, podendo atingir temperaturas elevadíssimas e grandes 
proporções. 

Entenda a nossa comparação: Brasa = pessoa | Braseiro = célula | Fogueira = igreja local

O fogo aparece frequentemente na bíblia como um símbolo da presença de Deus. Exemplos incluem a sarça ardente (Êxodo 3:2), a glória 
Shekinah (Êxodo 14:19; Números 9:14-15) e a visão de Ezequiel (Ezequiel 1:4). O fogo era importante para os sacrifícios do Antigo Testa-
mento. O fogo sobre o altar do holocausto era uma dádiva divina, tendo sido aceso originalmente pelo próprio Deus (Levítico 9:24). Deus 
encarregou os sacerdotes de manter o Seu fogo aceso (Levítico 6:13) e deixou claro que o fogo de qualquer outra fonte era inaceitável 
(Levítico 10:1-2). 

No início do Novo Testamento, o Espírito Santo é associado com o fogo. João Batista afirma:

“Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de 
levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11

Quando o Espírito Santo começou o Seu ministério, Ele escolheu aparecer como “línguas de fogo”:

De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia 
línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras 
línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2:2-4

O fogo é uma figura maravilhosa da obra do Espírito Santo, pois ilustra a presença de Deus, a paixão de Deus e a pureza de Deus, afinal, 
como afirmam as escrituras: o nosso “Deus é fogo consumidor!” (Hebreus 12:29).

Agora que todos entenderam a nossa ilustração, peça para que respondam com sinceridade:

• Você percebe o fogo de Deus em sua vida? Você percebe a presença, a paixão e a pureza de Deus agindo em você?

• Como uma brasa, você hoje está: apagado, quase apagando, esquentando, incandecente? 

• A célula, que representa um braseiro, tem ajudado de alguma forma a manter sua brasa acesa? Explique como.

• A Central, que representa uma grande fogueira, tem contribuído para te esquentar espiritualmente?

• Quais atividades da Central você participa e com que regularidade? Estar conectado à Central te ajuda a crescer e a aquecer es-
piritualmente?

Atenção líder: peça para as pessoas responderem às perguntas acima. Estimule que muitos comentem suas respostas, estimule a  
participação e desafie que alguns presentes testemunhem como a célula e a Central tem contribuído em sua temperatura espiritual.

UNS AOS OUTROS

A expressão aparece inúmeras vezes no Novo Testamento e sem dúvida era uma das principais marcas da Igreja Primitiva. A grande 
questão é: o que UNS AOS OUTROS tem a ver com AVIVAMENTO PESSOAL?

A verdade é que uns aos outros estabelece um ciclo virtuoso na vida do cristão, mantendo-o conectado e abrindo espaço para a ação 
do Espírito Santo na vida da pessoa. O cristão anda na contramão do mundo que o cerca. A cultura à nossa volta é como uma nevasca 
que age para nos congelar espiritualmente, levando ao egoísmo, à busca pela prazer, ao humanismo, ao relativismo e à incredulidade.

Para nos mantermos quentes espiritualmente, precisamos andar em fé, vivendo uma vida de consagração, servindo às pessoas ao invés 
de pensar em nós mesmos. Somente por meio de uma comunidade de fé podemos conhecer a Deus, expressando nosso amor à Ele e às 
pessoas (1 João 4:20). Ele nos fez corpo (Romanos 12 e 1 Coríntios 12), designou funções diferentes a cada um de forma que quando nos 
unimos, juntos expressamos a pessoa de Cristo (Efésios 4: 11-13) e recebemos a visitação de Cristo (Mateus 18:20).

É impossível chegar à maturidade espiritual sem o corpo, pois só por meio do uns aos outros conhecemos a plenitude de Cristo. É impos-
sível manter-se quente espiritualmente sem o corpo, pois só junto com a nossa comunidade de fé, conseguimos nos aquecer para andar 
na contramão do mundo:

E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o cos-
tume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia. Hebreus 10:24,25

Para finalizar esta conversa tão importante, peça para as pessoas fazerem uma lista dos benefícios de se viver em uma  
comunidade de fé.

CONCLUSÃO

Quem não está conectado está frio espiritualmente ou está progressivamente esfriando. Quem está fora de uma comunidade de fé está 
perdendo muitas promessas bíblicas e sobretudo deixando de amadurecer espiritualmente. Quem está fora da fogueira nunca vai viver 
avivamento e chegar a altas temperaturas. Existem tesouros da nossa caminhada com Deus que só encontramos sozinhos em nosso 
lugar secreto, mas existem temperaturas para nos forjar e lapidar que só encontramos em comunidade.

Desafie sua célula a se envolver mais nas atividades da Central. Façam combinados, agendas e compromissos de ajuda mútua. E reforce 
que teremos a Escola de Treinamento Global com o Randy Clark e os cultos de avivamento de 8 a 11 de dezembro na Central Luxem-
burgo. Mais informações e inscrições no site: www.central.online/randyclark
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