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CONFERÊNCIA DE AVIVAMENTOÁRIO

Pergunta: Você sabe quem é Randy Clark? Você sabe citar contribuições de Randy para a história da Central?

Estamos conversando sobre avivamento nessa série de lições de célula, desafi ando cada participante a viver um cristianismo cheio de 
essência, vida de Deus e poder. Aos 71 anos de idade, Randy é um homem simples que crê no agir de Deus e tem experimentado décadas 
de um ministério repleto de milagres e paixão por Deus.

Randy foi o principal líder do avivamento de Toronto que sem dúvida é um dos maiores avivamentos dessa geração. Lá em Toronto, nosso 
amado pastor Paulo teve uma experiência com Deus que marcou sua vida e ministério. Em seguida, o pastor Paulo trouxe o Randy na 
Central pela primeira vez na década de 90, sendo essa a primeira viagem ministerial dele fora da América do Norte. A partir daí, Randy 
rodou o mundo várias vezes, voltando inclusive na Central em outras oportunidades, espalhando o fogo do avivamento.

Cada visita de Randy à Central marcou a nossa comunidade, nos desafi ando a crer no sobrenatural, ensinando sobre dons espirituais e 
liberando uma nova unção da parte do Espírito Santo. A Central experimentou um avivamento no fi nal da década de 90, antes de implan-
tar a visão celular e somos muito gratos ao Randy por espalhar a centelha que mudou a história da nossa igreja.

Pergunta: Você já viveu experiências marcantes com o Espírito Santo? Você já viu pessoas sendo curadas? Você já participou de cultos 
de avivamento?

Estamos com muita expectativa para mais uma visita de Randy Clark à Central. Ele está chegando com uma equipe de mais de 100 pes-
soas do seu ministério Global Awakening. Dessa vez ele fará algo inédito, ministrando a ESCOLA DE TREINAMENTO GLOBAL. Segundo 
o Randy: “Vou ensinar tudo o que aprendi em décadas de ministério e experiências com Deus”. Será imperdível! Se organize para estar 
conosco:

• Escola de Treinamento Global: 08 a 11 de dezembro  - manhã e tarde. Necessário fazer inscrição no link abaixo para ter acesso 
às aulas, materiais e conteúdos exclusivos. Se organize e priorize estar conosco. 

• Culto de Líderes: 08 de dezembro – noite. Culto exclusivo para líderes de célula da Central, momento em que o Randy trará um 
ensino especial à nossa liderança e um momento de ministração e transferência de unção.

• Conferência de Avivamento: 09 a 11 de dezembro – noite e 12 de dezembro em todos os cultos. Cultos de avivamento abertos ao 
público (não é necessário fazer inscrição para participar dos cultos, a partir de quinta).

Link para inscrições: https://www.sympla.com.br/escola-de-treinamento-global---ministerio-global-awakening__1380602

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.

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 fi m 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.

VOCÊ AMA A DEUS?

Pergunta: Você ama a Deus? Como saber se alguém ama a Deus?

Falar que amamos a Deus não é difícil, mas será que o amamos de verdade? A bíblia nos ensina a perceber como demonstrar nosso amor 
a Deus da maneira correta e cremos que observar esse ensino certamente levará você a um Avivamento Pessoal.

Amar a Deus é tão importante que foi transmitido enfaticamente por Jesus como o MAIOR MANDAMENTO:

“Respondeu Jesus: ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o primeiro 
e maior mandamento.” Mateus 22:37,38.

Considerando que amar a Deus de todo o meu ser é o maior mandamento, vamos entender um pouco o que a bíblia ensina sobre como 
amar de verdade.“Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve 
agradar ao seu próximo para o bem dele, a fi m de edifi cá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito: ‘Os insultos 
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daqueles que te insultam caíram sobre mim’.” Romanos 15:1-3

“Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não 
somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.” Filipenses 2:3-5

Vamos pensar um pouco: se você ama seu cônjuge, você faria algo conscientemente para contrariá-lo? “Meu cônjuge gosta disso aqui, 
mas vou fazer o contrário!” Isso é sinal de quem ama? Imagine que um filho faça sempre o contrário das orientações dos seus pais. Ou 
que um amigo sempre priorize incomodar seu amigo com gestos que sabe que a pessoa não se agrada. Essas atitudes seriam sinais de 
amor e de amizade?

Insistir em atitudes que desagradam as pessoas com as quais convivemos é sinal de egoísmo e de querer agradar a nós mesmos. Nossa 
geração vive uma inversão total no conceito de amor. Para a nossa geração: amor é sentir prazer, amar é agradar os meus sentimentos, 
é usar a outra pessoa para me beneficiar. Este coneito de amor egoísta tem se voltado para nossa relação com Deus: muitos tem se 
aproximado de Deus para usar a Deus e para se beneficiarem de alguma forma.

Pergunta: Como tem sido sua relação com Deus? Você procura agradar a Deus? Ou espera que Ele te agrade?

RESPONDENDO À PALAVRA

Agora voltamos à nossa pergunta crucial: como saber se eu realmente amo a Deus?

“Assim sabemos que amamos os filhos de Deus: amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a 
Deus: obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados.” 1 João 5:2,3

Pare para pensar um pouco nas palavras de João. Porque ele afirma com tanta clareza e segurança que a obediência à palavra é o sinal 
de que uma pessoa ama a Deus? Como Jesus insiste, isso acontece porque:

“‘Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o 
amarei e me revelarei a ele’. Disse então Judas ( não o Iscariotes ): ‘Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo?’ Respondeu 
Jesus: ‘Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama 
não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai que me enviou’.” João 14:21-24

Quando amamos a Deus queremos agradá-lo! Quando amamos a Deus queremos saber o que ele pensa, conhecer o que ele gosta e o 
que a sua palavra nos orienta. Quando amamos a Deus, ouvimos e obedecemos à sua palavra. Quem não quer agradar a Deus, é dono do 
seu próprio nariz e faz tudo que acha certo, sendo guiado por convicções pessoais. Quem não conhece as escrituras e não liga para elas, 
demonstra que não se importa com a opinião de Deus e que seu ego está governando.

Quando respondemos sim à palavra de Deus, confiando na sua autoridade e obedecendo o que ela diz, estamos agradando a Deus e 
criando um ambiente de habitação da presença dele em nós. Jesus explicou que Deus faz morada na vida daqueles que o amam. Este 
ambiente onde o cristão ama a Deus e faz de tudo para agradá-lo, atrai a presença de Deus e enche a casa de vida e glória. Se somos 
santuário do Espírito e a casa está cheia da presença dele, estamos vivendo avivamento pessoal!

CONCLUSÃO

Pergunta: Você ama a Deus? Você tem buscado conhecer e obedecer a palavra de Deus? Conversem um pouco sobre o papel que a bíblia 
exerce na vida prática de cada um dos presentes.

Temos um desafio muito importante a fazer! Siga os passos abaixo e tenha sua vida transformada:

• Assuma o compromisso de ler a bíblia essa semana. Acesse o aplicativo da Central e siga por meio do nosso plano de leitura bíblica.

• Leia com interesse e devoção.

• Decida obedecer a palavra, colocando em prática o que você aprender.

• Compartilhe na célula da semana que vem como foi ouvir a Deus e obedecê-lo.

AVISO

• Musical de Natal - Invisível de 18 a 21 de dezembro na Central Luxemburgo. Não teremos inscrição prévia, mas estará sujeito à lotação. 
Horários das apresentações:

18/12 - 19h30

19/12 - 18h

20 e 21/12 - 20h
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