
LIÇÃO DE CÉLULA -17 A 22 DE JANEIRO 

NÃO FIQUE SEM CONEXÃO

INTRODUÇÃO À SÉRIE

Vamos começar com uma pergunta: O que você entende por ignição? O que você pensa quando essa palavra é mencionada? A maioria 
das pessoas pensa em dar partida em um automóvel ou em ligar alguma coisa. E é isso mesmo. É iniciar um processo.

Queremos reafi rmar que 2022 é ano de Avivamento. Desejamos que toda a Central experimente o melhor de Deus, sendo tocados pela 
sua presença e por seu poder. Todo processo tem um início e por essa razão demos o nome de Ignição à série deste mês. Nos cultos de 
domingo, em todas as unidades, e nas células, vamos trabalhar essa série incrível.

INTRODUÇÃO À LIÇÃO/QUEBRA-GELO

Faça aos participantes algumas perguntas: Quem aqui já se hospedou em um hotel ou foi a um restaurante, uma clínica e mesmo uma 
loja, perguntou: “Aqui tem wi-fi ?” e, se a resposta foi positiva, pediu a senha? Acho que todos já fi zemos isso. Pergunte também quem já 
fi cou desesperado quando sua internet, por alguma razão, parou de funcionar.

Aproveite essas perguntas e faça um momento de discussão da razão de agirmos assim. A resposta será sempre: “não queremos nem 
desejamos fi car desconectados”!

A lição de hoje vai abordar a conexão espiritual. Assim como ninguém deseja, nos dias de hoje, fi car desconectado da internet, não 
podemos fi car desconectados espiritualmente. Para experimentar um verdadeiro e genuíno avivamento, precisamos andar conectados 
ao Espírito de Deus.

DESENVOLVIMENTO 

Texto-bíblico: Gênesis 1.1-4

No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas. Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. (Gn 1:1-4)

O primeiro capítulo de Gênesis descreve a criação. Você notou que a Bíblia diz que a terra era escura e que Deus transformou as trevas 
em luz? O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu uma paráfrase dos dois primeiros versículos de Gênesis: “No princípio Deus criou o 
espaço e a matéria, e a matéria criada era inicialmente sem forma e inabitada. O Espírito Santo pairava sobre as águas, energizando a 
obra criada, trazendo vida à criação de Deus”.

Podemos tirar daqui 2 pontos importantes:

(a) Deus pode consertar qualquer coisa, mudar qualquer situação e transformar sua vida e o seu mundo. Não importa quanta escuridão 
você esteja enfrentando hoje em dia. Talvez seu mundo se tornou muito escuro. Talvez esteja passando por uma tremenda difi culdade, 
frieza espiritual, desânimo por tantas tribulações, provas na família, no casamento, com seus fi lhos, em seus negócios, fi nanças, em sua 
saúde.

(b) O Espírito de Deus se movia naquela situação. Esta é a primeira menção ao Espirito Santo em toda a Bíblia. Logo no começo de tudo, 
o Espírito Santo já aparece, já se manifesta na terra. Tudo mudou quando o Espírito Santo se moveu por lá. A primeira coisa a fazer para 
mudar o seu mundo é deixar que o Espirito Santo se mova em você. Ele é especialista em colocar ordem naquilo que está bagunçado ou 
estragado.

Parada para Oração/Ministração:

O Espírito Santo está pairando sobre sua célula e sente compaixão de cada situação, porque Ele vê e conhece tudo. Ele quer vir ao seu 
lado, como paracleto, como energizador da criação, e reavivar sua vida espiritual, remover toda escuridão e frieza e mover-se sobre os 
seus problemas. Ele deseja criar algo que ainda não existe! Comece um momento de oração agora, para que os participantes possam se 
conectar ao Espírito Santo. (Para me conectar preciso reconhecer sua existência e sua presença, preciso invocá-lo e pedir que ele fale 
comigo e toque em mim).

Efeitos da conexão com a Espírito Santo

Paulo instruiu a Igreja da Galácia a andar conectada ao Espírito Santo: “Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito”. (Gl 
5:25). São inúmeros os benefícios espirituais de assim proceder. Vamos mencionar alguns:

1. Seremos santifi cados

Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez dis-
tinção alguma entre nós e eles, visto que purifi cou os seus corações pela fé. (At 15:8-9)

Quando Pedro descreve para os irmãos judeus sua experiência de pregação do Evangelho aos da casa de Cornélio, ele afi rma que eles 
também receberam o Espírito Santo e foram purifi cados em seus corações. Todas as trevas são removidas. O Espírito Santo é o agente 
de todo o processo de santifi cação. Ele é que nos cura e transforma o nosso caráter. 

2. Seremos guiados a toda verdade

Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. (João 16:13)
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Que segurança saber que o Espírito Santo nos guia em toda verdade! Toda a nossa vida, o nosso caminhar, nossas decisões são guiadas 
por Ele.

3. Seremos habilitados para o exercício do ministério

A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; aoutro, 
pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento; a outro, fé, pelo mesmo Espírito; a outro, dons de curar, pelo único Espírito; a outro, poder 
para operar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; a outro, variedade de línguas; e ainda a outro, interpretação 
de línguas. (1 Co 12:7-10)

O Espírito Santo nos dá diversas habilidades espirituais (sabedoria, palavras, discernimento, etc.) para podermos ser instrumentos para 
o bem comum, para abençoarmos vidas.

4. Receberemos poder para testemunhar 

Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Sa-
maria, e até os confins da terra”. (At 1:8)

Quando o Espírito Santo foi dado, a Bíblia descreveu que poder foi transferido para os discípulos de Jesus, para que eles pudessem ser 
suas testemunhas na Terra.

CONCLUSÃO

Se queremos um tempo de avivamento pessoal e conjunto precisamos nos conectar com o Espírito Santo. Ande no Espírito, reconheça-o 
em todo tempo, busque-o de todo coração. Invista tempo no seu devocional e na leitura da palavra de Deus. Seja transformado. Que suas 
trevas sejam removidas e toda desorganização seja desfeita. Permita que o Espírito de Deus te santifique, conduza, habilite e empodere 
sua vida.

AVISOS

Manhã da Visão: No dia 5 de fevereiro, todos os líderes, supervisores, coordenadores e pastores da Central estarão reunidos na presença 
do Pai para um tempo de avivamento e alinhamento. Será tremendo! Na Central Luxemburgo, de 9h às 12h30.

Jejum, Oração e Leitura Bíblica: A partir de 6 de fevereiro, teremos 14 Dias de Jejum e Oração, com diversas atividades, e começaremos 
um novo plano de leitura bíblica, em que leremos, juntos, toda a Bíblia em um ano. Aguarde por maiores informações!

Imersão Com Deus: Um final de semana de experiências marcantes com Deus, através de palestras, ministrações, batismo nas águas 
e muito mais, para você consolidar a sua fé e firmar o seu compromisso com Deus e sua igreja! Neste início de ano, faremos quatro 
edições seguidas!

Público-alvo*: Jovens e adultos novos convertidos e pessoas em processo de conversão, que precisam de um encontro com Deus.

(*)Jovens e adultos não-batizadas e que ainda têm dúvidas quanto a receber o batismo podem ser estimuladas a participar, mesmo que 
não sejam batizadas ao final.

Datas: 

22-23/01, 29-30/01. (Central Sede, Santo Antônio.)

12-13/02, 19-20/02. (Sede Campestre, Ravena.)

Inscrições: www.central.online/ccm
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