
Célula 07 a 12 de fevereiro Cópias de Jesus

INTRODUÇÃO

Essa é uma semana muito importante! Estamos terminando a série IGNIÇÃO aqui em nossa célula, profetizando que 2022 será um ano 
de avivamento individual e na Central. Também essa semana, começamos 14 dias de jejum e oração, com desafios e oportunidades muito 
especiais que vão nos levar um degrau a mais em nossa busca por avivamento.

Você sabe que a oração é uma das marcas de todo avivamento. A oração aliada ao jejum, nos conduz a um tempo de busca intensa a 
Deus. Um povo que ora e se consagra, um povo que se ajunta para buscar a Deus, abrindo mão de confortos e prazeres, esse é um povo 
que está cultivando uma cultura do avivamento.

Pergunta: Você já entrou em nosso jejum e oração? Está sabendo em detalhes como está funcionando?

Atenção líder: Separe um tempo para conversar com a sua célula sobre os 14 dias de jejum e oração. Procure inspirar cada presente 
acerca da importância da oração, do jejum e da leitura da palavra. Dê um testemunho pessoal ou peça para alguém testemunhar. Abra 
para perguntas e tire as dúvidas das pessoas. Faça um pacto com a sua célula para todos mergulharem juntos em cada desafio, no 
período de 07 a 20 de fevereiro.

• Oração da manhã: segunda a sexta de 06h às 07:30h em todas as unidades, com transmissão pelo YouTube

• Vigília de oração: dia 18/02 de 20h às 24h em todas as unidades

• Jejum de 14 dias: primeira semana – abstenção total de alimentos até 12h | segunda semana – abstenção total de alimentos até 18h

• Jejum de entretenimento, redes sociais, TV e streaming

• Novo plano de leitura bíblica: Ponto de Partida, início dia 07/02, disponível no app da Central

QUEBRA-GELO

Tivemos cinco mensagens da série Ignição nos cultos de domingo e estamos na quinta semana da série ignição em nossa célula.  
Conversem sobre as questões abaixo:

• Dessas dez mensagens ministradas, quantas você participou?

• O que mais te impactou?

• O que você tem conseguido colocar em prática?

ONDE COMEÇA O AVIVAMENTO?

Nós reconhecemos que precisamos de avivamento pessoal. Reconhecemos que precisamos de avivamento na igreja e sonhamos 
com uma manifestação gloriosa de Deus em nosso meio. Mas sabemos que todo avivamento precisa de um coração para começar.

É isso mesmo, um avivamento não começa num prédio, numa organização, mas começa numa pessoa, num homem ou uma mulher 
apaixonado(a) por Deus, que decide buscar a Deus de todo coração. Alguém que ama a  Deus e está profundamente insatisfeito com o nível 
de sua vida espiritual.

Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo 
habite em seus corações mediante a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, Efésios 3:16,17

Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para habitar em seus corações. O Espírito Santo é a vida de Deus den-
tro de um cristão, é o poder de Deus que fortalece o íntimo daquele que rendeu o coração ao senhorio de Cristo. É por meio da ação do 
Espírito dentro de uma pessoa que o avivamento floresce.

No Antigo Testamento, todos os grandes hérois e os milagres impressionantes que realizaram, viveram pela fé, contando com a ação 
pontual do Espírito Santo, que apenas os visitava, mas não habitava neles. No Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Je-
sus, pela fé somos santificados e o Espírito Santo passa a habitar dentro dos cristãos. Não mais uma visitação temporária, mas uma  
habitação permanente.

Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé; no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia plane-
jado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hebreus 11:39,40

Pergunta: Você conhece a galeria de heróis da fé de Hebreus 11? Comente qual destes heróis da fé mais te impressiona?

O mais impressionante deste capítulo sobre os heróis da fé não são seus feitos e memórias grandiosas, mas o encerramento do capítulo. 
O texto diz que eles morreram sem receber o que havia sido prometido e que Deus preparou algo melhor para nós. Pense no impacto 
dessa afirmação!

Se a visitação do Espírito na velha aliança foi tão poderosa, imagine o que podemos viver agora com a habitação dEle na nova aliança? 
Será que percebemos o tamanho privilégio da vida disponível para nós? Será que valorizamos a presença do Espírito em nós como 
deveríamos? Será que temos dado espaço ao Espírito e temos deixado ele realizar em nós a obra que Ele deseja realizar?

A maioria de nós quer um avivamento exterior, quer ter experiências, quer sentir o toque do Espírito Santo, quer falar em línguas, quer 
experiências maravilhosas, mas não quer deixar o Espírito Santo cumprir a sua missão, a razão pela qual Ele habita dentro de nós, que 
é nos transformar.
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Pergunta: Você tem o Espírito Santo habitando em você? Você consegue perceber evidências da ação do Espírito na sua vida  
e no seu caráter?

MANIFESTANDO A GLÓRIA DE DEUS

Leitura Bíblica: 2 Coríntios 3.18

E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com 
glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. (2 Co 3.18)

Neste texto, Paulo está fazendo referência a um acontecimento incrível do Velho Testamento, quando Moisés contemplou a glória de 
Deus e apareceu no meio do povo de Israel com o rosto brilhando. Foi algo glorioso. Um sinal exterior e visível de que ele tinha tido um 
encontro com a glória de Deus.

Mas Paulo argumenta neste capitulo 3 que para nós, que somos o povo de Deus, que recebemos o dom do Espirito Santo permanente 
em nosso coração, Deus tem uma glória maior que a de Moises, porque não é só exterior, mas é dentro de nós, é interior, permanente, 
progressiva e transformadora.

A ênfase do Novo Testamento está sempre no que a glória de Deus produz em nós, interiormente. A maior glória que você e eu podemos 
experimentar em toda a nossa vida é a formação da imagem de Jesus em nós.

A obra do Espírito é dupla: operar sinais e manifestações, fundamentais para uma igreja avidada, e nos transformar conforme o mod-
elo que é Cristo. E essa obra interior é mais gloriosa, é transformadora e é permanente.

O avivamento que buscamos e precisamos é aquele que nos transforma de dentro para fora. Ser parecido com Jesus é o plano e o grande 
propósito de Deus para cada um de nós, e o responsável de fazer isso é o Espírito Santo. É Ele quem nos transforma de glória em glória.

Não faz o menor sentido buscarmos um avivamento exterior, se quisermos continuar tratando nossos cônjuges e filhos da mesma  
maneira; fazendo negócios do mesmo jeito; tendo o mesmo tipo de conversas e olhares de antes; namorando de uma maneira que de-
sonra a Deus; mantendo a mesma agenda e a mesma vida egoísta de antes.

Só podemos mesmo falar de avivamento se, além da unção, além dos sinais, além da fé, estivermos nos tornando verdadeiros xérox 
de Jesus nessa terra. Esse é o plano de Deus! A mais gloriosa manifestação do Espírito Santo que eu e você podemos viver é  
a reprodução da imagem de Jesus em nós.

Pergunta: Você deseja ser moldado por Deus? Tem permitido ao Espírito Santo te transformar de dentro pra fora?

CONCLUSÃO

Os cristãos não foram chamados de cristãos só porque pregavam sobre Jesus e curavam em nome de Jesus. Mas foram chamados de 
cristãos porque se pareciam com Jesus, eram cópias exatas, como pequenas réplicas de Cristo. Não foram os crentes que se  
autodenominaram de cristãos, mas sim os de fora, os ímpios. E hoje a gente diz que é cristão, mas não convencemos ninguém.  
Algo precisa mudar.

É maravilhoso quando os dons do Espírito estão em ação, quando vemos os sinais milagrosos de Deus, mas pelo mesmo poder do 
Espírito, um avivamento tem que vir para nos transformar. Quando todos nós buscarmos a Deus deixando que o Espírito Santo nos 
transforme interiormente, vamos fazer uma revolução nessa terra.

Para que isso aconteça na sua vida e através da sua vida, dê uma olhada nas questões abaixo:

• Você entregou sua vida a Cristo e recebeu o Espírito Santo?

• Você tem dado espaço ao Espírito Santo para crescer em seu coração e assumir o governo da sua vida?

• Existe alguma área da sua vida que você não tem permitido o Espírito mexer nela?

• Você tem se quebrantado e se rendido, com humildade, diariamente diante de Deus?

• As pessoas à sua volta percebem que você tem se tornado cada vez mais parecido com Jesus?

Atenção líder: Desafie os presentes a responderem essas perguntas com sinceridade. Faça apelos de conversão e consagração.  
Ministre o batismo do Espírito sobre as pessoas. Promova um tempo de rendição e quebrantamento. Aproveite este momento para 
levar as pessoas a orarem e a adorarem.

AVISOS

Imersão com Deus: Um encontro com Deus, para fortalecer a sua fé e aproximá-lo do Senhor, independente de qual estágio está em 
sua vida cristã. 

Próximas datas: 12 e 13 de fevereiro, 19 e 20 de fevereiro. 

Inscrições em www.central.online/ccm

Ponto de Partida: O seu avivamento pessoal começa aqui, no amor pelas escrituras.

O plano inclui a leitura dos 66 livros da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. 4 capítulos por dia.

Início: 7 de fevereiro 
Término: 4 de dezembro

Faça as leituras diárias por meio da Bíblia disponível no nosso aplicativo e aproveite para registrar o seu avanço diário por lá.
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