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INTRUDUÇÃO

Estamos vivendo um tempo incrível da parte de Deus na Central! Começamos com a série IGNIÇÃO, que foi a centelha do ano do 
AVIVAMENTO, e cada um foi desafiado a se consagrar a Deus como nunca antes. Tivemos reuniões poderosas nos cultos e em nossas 
células. Isso sem falar nos 14 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO que vieram para levar a igreja a um novo nível de espiritualidade.

Chegamos na reta final da série SEM PARAR, na qual aprendemos que o movimento iniciado pelo Espírito Santo na Igreja de Atos é 
imparável! Ninguém pode parar a obra do Espírito e a Central quer estar no centro do mover de Deus em nossa geração. Em nosso meio 
nunca vão parar a comunhão, os milagres e o impacto!

Se você acha que isso é tudo, na verdade é só o começo. Iniciamos o mês de abril com a Conferência Transbordar e o FLUIR de Deus se 
derramou de maneira palpável. Só te digo o seguinte: aumente suas expectativas porque, ainda esse mês, tem muito reservado do céu 
para nós! Chegou a hora de vermos o ALCANCE do evangelho. É o poder de Deus se espalhando pela cidade e alcançando tudo e todos à 
nossa volta. Em breve, mais informações desse movimento.

AGENDA ABRIL

O mês de abril chegou e planejamos uma agenda muito especial para as nossas células. Fique atento a essas orientações para conduzir 
sua célula da melhor maneira ao longo do mês. Organizamos a agenda levando em conta o dia da semana em que a sua reunião acontece, 
assim não haverá nada que te de ministrar alguns conteúdos importantes ao coração do seu pessoal.

CÉLULAS DE SEGUNDA E DE TERÇA-FEIRA

Primeira semana: 04 ou 05 de abril Levar toda a célula para a Conferência Transbordar

Segunda semana: 11 ou 12 de abril Lição: SEM PARAR O IMPACTO

Terceira semana: 18 ou 19 de abril Lição: Conferência Transbordar (tema 1)

Quarta semana: 25 ou 26 de abril Lição especial: ALCANCE

CÉLULAS DE QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA

Primeira semana: 06, 07 ou 08 de abril Lição: SEM PARAR O IMPACTO

Segunda semana: 13, 14 ou 15 de abril Lição: Conferência Transbordar (tema 1)

Terceira semana: 20, 21 ou 22 de abril Lição: Conferência Transbordar (tema 2)

Quarta semana: 27, 28 ou 29 de abril Lição especial: ALCANCE

Querido Líder, 

Entenda como o mês de abril será crucial para consolidar o que Deus tem feito em nossa igreja desde o início do ano. Além disso, 
também em abril, estamos sendo impulsionados por Deus para viver de maneira prática, real e intensa, tudo o que temos recebido. 
Contamos com seu envolvimento e alinhamento para fazermos cada conteúdo chegar ao coração do nosso povo. Vamos juntos! Toda a 
Central unida, afinal somos: “Uma igreja em células, que vive o amor de Cristo e transforma o mundo”.

Nas tabelas acima procuramos organizar o calendário de forma a proteger duas lições que serão chaves para o alinhamento da sua 
célula. Assim, fique ligado para que toda a sua célula seja ministrada nas duas lições que foram destacadas na tabela:

• Sem parar o impacto 
• Alcance

Essas duas lições são as duas prioridades para serem ministradas em sua célula neste mês. Mobilize seu pessoal com capricho! 
Faça algo criativo e especial! Mantenha seu foco nessas duas reuniões, junto ao seu grupo pequeno. Nas outras duas semanas vamos 
repercutir nas nossas células algumas palavras especiais da Conferência e você pode aproveitar um dos feriados para ter um tempo de 
comunhão com o seu pessoal.

Oramos para que Deus se revele a você e à sua célula ao longo deste mês! Que a presença de Deus seja palpável e o mover do Espírito 
seja libertador e transformador. Que o Senhor abençoe você e toda a sua casa!

Com carinho,  
Pastores da Central.

OrientaçõesORIENTAÇÕES PARA O MÊS DE ABRIL
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Sem parar o impacto

INTRUDUÇÃO

No texto que estamos estudando, de Atos 2.42-47, podemos ver as marcas de uma igreja impactante, tão cheia da presença e do poder 
do Espirito Santo, que não só abalou o mundo daquela época, mas também lançou os fundamentos da igreja até hoje. Eles nos deixaram 
o modelo de uma igreja viva e um legado de influência em todas as nações.  

Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas 
e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, 
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, 
e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes 
acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.

Pergunta: Quais são as marcas daquela igreja que devemos buscar se hoje também queremos impactar o mundo? 

A igreja era comprometida com a verdade, era uma igreja pura e santa, e os crentes eram alegres, festivos, íntegros. Eles contagiavam. 
O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. Como verdadeiros discípulos de Jesus eles aprenderam e se esforçaram para se 
tornaram melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores estudantes, melhores profissionais. O impacto 
foi inevitável e natural.

O PROPÓSITO DO SAL

Para causar impacto, é muito importante sabermos qual é o propósito da igreja. E como nós já sabemos que a igreja não é um prédio ou 
uma organização, mas sabemos que a igreja é feita pelas pessoas que a compõem, então cada um precisa entender: qual é o propósito 
da sua vida. Se cada individuo não entender o seu propósito na igreja, então será muito difícil a igreja viver o seu propósito maior.

Pergunta: Pense por um instante: Porque você foi salvo? Porque se tornou cristão? Qual é o propósito de Deus para você? 

Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Quando você não tem ideia do porque você está aqui, sua vida caminha sem significado. 
Mas quando você entende o seu propósito, então você se enche de motivação e enxerga a direção a seguir. Você acorda animado cada 
manhã e sai de casa cheio de energia e motivação. 

Vamos ler Mateus 5.13-16:

“Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos 
homens. “Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia 
e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a 
luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”.

Jesus disse que nós somos o sal da terra. O sal tem um propósito. Ele basicamente faz duas coisas: 

1. O sal preserva. Se você cobrir a carne com sal ela será preservada, ela não vai estragar. A razão porque o mundo tem se deteriorado 
com tanta maldade é porque ele não tem sido coberto com sal. E por que não? Porque nós temos mantido o sal dentro do saleiro. Sal só 
serve para preservar quando ele sai do saleiro. Um prédio ou uma célula cheios de crentes é um verdadeiro saleiro. Isso significa que 
para cumprir o nosso proposito, nós temos que sair do saleiro. Estar aqui é maravilhoso, mas nós somos o sal da terra, chamados é para 
estar fora do saleiro para que o mundo seja preservado. 

2. O sal dá sabor. Nós somos o sal da terra e somos nós que damos sabor á sociedade. É a igreja que traz moralidade. É a igreja que traz 
valores. É a igreja que traz santidade. E nós não podemos ficar no prédio, mas temos que sair do saleiro para que o Brasil e todo o mundo 
saiba que Jesus é o Senhor. 

Segundo Jesus, esse é o nosso propósito: preservar e dar sabor à sociedade.

O PROPÓSITO DA LUZ

Ilustração: apagar totalmente a luz da sala onde estiverem reunidos. Fazer uma parte da explicação abaixo no escuro, depois tornar a 
acender as lâmpadas, fechando o raciocínio já com as luzes acesas.

Jesus também disse que nós somos a luz do mundo. O propósito da luz é brilhar onde há trevas. 

E esse é o problema número 1 da igreja: nós brilhamos a nossa luz, na luz. Nós brilhamos aqui dentro da célula e dentro da igreja. Mas 
o propósito da luz não é brilhar na luz, mas iluminar as trevas. Não importa o quanto eu diga que a luz está brilhando, a verdade é que 
agora, com as lâmpadas apagadas, as trevas estão dominando o ambiente. Posso gritar, mandar embora, mas as trevas agora tem poder 
e controlam tudo aqui dentro desse auditório. 

Perceba que as trevas fogem quando surge a luz. As trevas não fugirão se a luz não aparecer. No momento em que a luz foi acesa, as 
trevas não tem como enfrentá-la. A escuridão tem que sair quando a luz chega. Então, se há trevas, significa que há ausência de luz. 
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Aonde há trevas significa que a luz não está presente. Se a nossa cidade está em trevas, é culpa da igreja. Não é culpa do governo, mas 
da igreja, porque a luz está ausente. 

Por isso Jesus clamou: “Brilhe a luz de vocês diante dos homens!” para que a nossa cidade veja o Senhor através de você. A verdade é 
que a luz que nós carregamos dá a cada um de nós a autoridade para irmos aonde as trevas reinam. As trevas não poderão argumentar 
ou tentar permanecer, porque no momento que a luz aparece, não há discussão, as trevas tem que sair. 

O Brasil e o mundo todo estão aguardando que a igreja pare de brilhar a sua luz apenas dentro de suas células e prédios, voltando a 
brilhar lá fora, onde trevas tenebrosas tem reinado por tanto tempo. Tantas trevas no mundo denunciam a ausência da luz! Chegou a 
hora de brilharmos com mais intensidade, e penetramos nas escolas, na mídia, no governo, nas artes e em qualquer lugar escuro. Esse 
é o nosso trabalho.

Nós não temos que pedir permissão. Apenas temos que cumprir o IDE, que é a estratégia de Jesus. Temos que sair daqui e aparecer aonde 
estão as trevas estão dominando e, porque somos a luz do mundo e o nosso propósito é iluminar, no exato momento que aparecermos 
ali, as trevas tem que fugir. DEIXE A SUA LUZ BRILHAR!

Pergunta: Você crê que Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo?

CONCLUSÃO

Avivamento não é para prédios. Avivamento é para as ruas da cidade. 

Avivamento não é para ficarmos curtindo, cantando e dançando na presença de Deus (isso é maravilhoso), mas é para irmos à comunidade 
ao redor para que eles descubram através de nosso testemunho que Jesus é o Senhor.

Hoje os cristãos tendem a ser tão individualistas, mas os crentes do primeiro século tinham tudo em comum. Hoje cada um está focado 
no seu tempo, sua casa, seu dinheiro. Mas Deus não é assim. O individualismo do mundo ganhou espaço no coração de muitos cristãos. 
O que é uma pena, porque Deus não é assim. Jesus negou todas as suas vontades para nos servir e salvar. Deus valoriza a comunhão e 
a unidade do corpo de Cristo, que avança para causar impacto ao redor.

Deus unge a igreja que entende e assume o seu propósito. Se não entendemos o nosso propósito, porque Deus liberaria a sua unção e o 
seu poder? Com qual objetivo? Não há necessidade de poder onde o poder não vai a lugar algum! A liberação do poder de Deus sempre 
está conectada com um propósito. Por que Deus daria poder para você quando você não está fazendo nada para o reino de Deus?

MINISTRAÇÃO

Vamos fazer juntos uma poderosa declaração no encerramento da série SEM PARAR. Nossa cidade está nos esperando! Esperando que 
cada um de nós e a nossa célula se levante e assuma seu papel. Então, levante-se e declare comigo que Jesus é o Senhor de todo o Brasil. 
Nós vamos fazer história! Com toda força de nossa alma e com toda a energia vamos fazer uma declaração. Desafie todos os presentes 
a repetirem essa declaração em voz alta:

1. Senhor Jesus, estamos em Sua presença. Nós te agradecemos por seu amor por nós e por nos perdoar. Agradecemos pelo Seu 
sangue que nos cobre. E neste dia eu declaro em nome de Jesus que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor 
falou que eu tenho um proposito e que meu proposito é brilhar e causar impacto nesta geração, então eu consigo e eu farei tudo o que o 
Senhor me mandou fazer.

2. Espirito Santo, venha agora sobre mim. Venha sobre a minha casa. Venha sobre a minha igreja, a minha célula. Eu me consagro 
para servi-lo e para causar impacto. Eu assumo o meu chamado e me comprometo a ser sal e luz, a causar impacto, e a repartir o que 
o Senhor tem me dado. Por isso, pela fé, eu recebo a tua poderosa unção. Sou ungido para amar, sou ungido para operar milagres e 
prodígios, sou ungido para dar e contribuir, sou ungido para impactar.

3. Diabo, te repreendemos em nome de Jesus. Você não tem poder e você não tem autoridade, porque o sangue de Jesus Cristo é contra 
você. Tire a sua mão da minha vida, tire as mãos de minha família e tire as suas mãos de minha igreja, tire as mãos de minha cidade, tire 
as suas mãos de minha nação. Nós pertencemos a Deus e pela fé neste dia eu declaro vitória em nome de Jesus!

4. Nós não vamos parar. 2022 é Ano de Avivamento e nós não vamos parar de orar, não vamos para de buscar a Deus e o seu poder, não 
vamos parar de nos reunir e juntos trazermos uma poderosa visitação de Deus sobre essa cidade. O avivamento que queremos não é 
para este prédio, é para as ruas e famílias de nossa cidade. 

Em nome de Jesus, amém! Amém!

AVISOS

Voluntários Day - Inscrições abertas.

Staff, comunicação, artes, ação social, audiovisual, Central da Criança e muitas outras áreas precisam de pessoas cheias do Espírito 
Santo como você para seguir abençoando milhares de vidas com amor e excelência. 

Acontecerá no dia 9 de abril, às 14h30 nas unidades da Central.

Para conhecer melhor as frentes de atuação dos voluntários e preencher  
a ficha de cadastro que será encaminhada para os líderes de cada área, acesse www.central.online/voluntarios.


