
CÉLULA 03 A 08 DE JANEIRO – DANDO A PARTIDA 

INTRODUÇÃO

Chegou o ano novo e a palavra de Deus para a Central é Avivamento! Nossa busca é por um avivamento genuíno, não algo mágico, místico 
ou emocional. Queremos ver cada participante das nossas células vivendo o seu melhor tempo com Deus individualmente e, juntos, que-
remos ser visitados pela presença e poder de Deus.

Ao longo do ano, vamos crescer nessa busca, aguardando em fé a manifestação do nosso Senhor. Todo processo tem um início e o nosso 
é agora por meio da série IGNIÇÃO! Nos cultos de domingo em todas as unidades e nas células vamos trabalhar essa série incrível.

Desafi amos você e toda a sua célula a se envolver com todo o seu coração ao longo de todo o mês de janeiro. Neste primeiro mês do ano 
Deus vai nos desafi ar a começar da maneira correta, lançando as bases e tendo as atitudes bíblicas necessárias para essa jornada do 
avivamento.

Afi nal, o que você tem de mais importante na sua vida do que a presença de Deus? Existe uma maneira melhor de começar o ano do que 
se consagrando a Deus? Prepare-se! Envolva-se! Nos vemos na IGNIÇÃO!

QUEBRA-GELO

Peça para cada presente pegar uma folha e uma caneta. Oriente-os a dobrarem a folha ao meio e escreverem no topo de um dos lados: 
2021; no topo do outro lado, escrevam: 2022. Em seguida, peça para cada um responder sobre os tópicos abaixo e por fi m compartilhem 
as respostas: 

2021 2022

Um testemunho: Uma direção de Deus:

Um motivo de gratidão: Uma nova atitude:

Um aprendizado: Uma prioridade:

ENCONTRE A CENTELHA

A palavra IGNIÇÃO se refere ao mecanismo através do qual se põe em funcionamento um motor de combustão interna. A IGNIÇÃO é um 
dispositivo que infl ama o fogo. Ou seja, é o ponto de partida para uma grande reação. Pode ser uma pequena centelha, capaz de ativar 
um grande motor ou uma grande reação.

Sabemos que um grande avivamento tem um início. E tudo começa no seu coração, em um avivamento pessoal e em uma nova postura, 
capaz de ativar processos novos em sua vida. Todos conhecem a frase: “Mesmas atitudes, mesmos resultados”. Diante disso, temos uma 
pergunta crucial para este início de ano:

Pergunta: Você está satisfeito com a sua vida espiritual?

Vamos olhar alguns textos bíblicos. Enquanto lemos, veja se a sua atitude espiritual está alinhada com a palavra de Deus:

Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29:13

“Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que 
busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus fi lhos, quanto 
mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir!” Lucas 11: 9, 10 e 13

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

Imagino que você esteja fazendo planos para este novo ano. Quais tem sido as suas prioridades neste momento de planejamento? Uma 
nova rotina de exercícios e de alimentação? Melhorar suas fi nanças? Um novo trabalho? Você colocou como prioridade em seu planeja-
mento, sua vida espiritual? 

Decida agora mesmo, reservar o primeiro mês de 2022 para se consagrar a Deus! Busque a centelha, o start, a ignição, que vai te levar 
a viver um novo tempo com Deus. Avivamento exige movimento!

Pergunta: O que você está disposto a fazer para viver o sobrenatural de Deus?

AVISOS

• Imersão Com Deus
Imagino que você tenha sido despertado para buscar mais a presença de Deus. Está chegando uma oportunidade imperdível! Em ja-
neiro e fevereiro teremos quatro edições de um retiro onde você viverá uma verdadeira IMERSÃO COM DEUS! Será um fi nal de semana 
para mudar a história de todos aqueles que nunca tiveram uma experiência marcante com o Espírito Santo. Converse com a sua célula 
e trabalhe para inscrever todos que precisam de um passo defi nitivo em sua caminhada cristã.

Público-alvo: novos convertidos.

Datas: 22 e 23/01, 29 e 30/01, 12 e 13/02, 19 e 20/02, na Sede Campestre da Central 

Batismos: 23/01, 30/01, 13/02 e 20/02

Inscrições em www.central.online

1Todos os direitos reservados à Igreja Batista Central de Belo Horizonte


