
O PROPÓSITO DA IGREJA 
CÉLULA: 27 de junho a 02 de julho

INTRODUÇÃO

Tivemos um final de semana marcante, tempo de celebração, 
alegria e renovação do propósito de Deus para a nossa igreja. 
Sempre no mês de junho, fazemos na Central nossa festa 
de multiplicação das células. Nessa festa celebramos o 
encerramento de um ciclo anual e inauguramos um novo ciclo, 
semelhante ao que acontece no réveillon.

Tivemos uma linda festa, reunindo todas as unidades da Central 
no Expominas e tivemos cultos poderosos, consagrando novos 
líderes de célula, liberando uma benção especial aos anfitriões e 
nos preparando para um novo ciclo de começou.

É um tempo de nos alegrar em Deus por tudo o que conquistamos 
e avaliar o que podemos melhorar. É tempo de fazer novos alvos 
para o ano que se inicia, renovando a visão e o propósito da 
nossa célula e igreja.

Pergunta: O que mais marcou você nas atividades 
especiais deste final de semana?

QUEBRA-GELO

Vamos falar hoje sobre o propósito da igreja. A nossa célula, 
como parte da igreja, também tem propósitos claros, orientados 
por Deus. Vamos aproveitar este momento em que estamos 
começando um novo ano em nosso calendário celular para 
conversar sobre os pontos a seguir:

• Você sabe qual o propósito da nossa célula? 
• Em sua opinião, estamos cumprindo este propósito? 
• Como podemos nos organizar melhor, a 
fim de cumprir nosso propósito?

COMO JESUS MUDOU O MUNDO

Você já parou para pensar que Jesus mudou o mundo em 
apenas três anos? Os primeiros 30 anos da vida de Jesus foram 
discretos, quase não há registro dessa época. Após ser batizado, 
aos 30 anos de idade, Jesus começa seu ministério ou vida 
pública.

Pergunta: Se você tivesse três anos para mudar o mundo, o que 
você faria? Como seria sua agenda e sua rotina?

Uma das coisas mais importantes quando se quer gerar um 
grande impacto e transformação é conhecer o seu propósito. 
Jesus sabia muito bem qual era a sua missão. Ele falava sobre 
seu propósito regularmente e movia-se em direção a ele. 

Eu tenho um testemunho maior que o de João; a própria obra que o 
Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o 
Pai me enviou. João 5:36

Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho 
e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 
João 6:40

Ora, o Filho do homem não veio com o objetivo de destruir a vida 
dos seres humanos, mas sim para salvá-los! Lucas 9:55

O Filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. Mateus 
18:11

E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o 
Salvador do mundo. 1 João 4:14

Jesus sabia que sua missão era salvar o mundo por meio de sua 
morte (levou sobre si os pecados da humanidade) e ressurreição 
(deu vida a todos que creram nele). Mas ele sabia também 
que, antes de morrer ele precisava se revelar ao mundo. Sabia 
também que após a sua morte ele precisava de discípulos que 
dessem continuidade à sua missão.

Nós somos os discípulos de Jesus em nossa geração, se 
queremos, como nosso mestre e Senhor, cumprir nossa missão, 
temos que considerar os três P’s:

1. Primeiro P = PROPÓSITO

O propósito da Igreja foi estabelecido pelo próprio fundador da 
Igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso propósito definido 
por Jesus é um importantíssimo ALICERCE que sustenta tudo o 
que fazemos. 

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a 
autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos 
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”. 
Mateus 28:18-20

Pergunta: Se você tivesse autoridade para pedir o que quisesse, 
o que você pediria?

Jesus, nome sobre todo nome, deu uma ordem à sua Igreja, 
estabelecendo sua missão e propósito. A ordem de Jesus foi 
que todo discípulo deve fazer novos discípulos, batizando-os e 
ensinando-os a obedecer aos mandamentos.

Pergunta: Você é discípulo de Jesus? Você tem cumprido o 
propósito que Jesus estabeleceu?

2. Segundo P = PRESENÇA

No texto de Mateus que acabamos de ler, Jesus prometeu que 
sua presença estaria sempre conosco, enquanto cumprimos 
nosso propósito: “e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos 
tempos”. Em uma conversa com seus discípulos, Jesus explicou: 
“Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no 
meio deles”. Mateus 18:20

Perceba o enorme privilégio dessas afirmações! Quando você 
está fazendo discípulos, Jesus está com você. Quando nos 
reunimos em nossa célula, adorando a Cristo, fazendo discípulos 
e ensinando os mandamentos, a presença de Jesus é real em 
nosso meio.

Cumprir o propósito de Jesus não é uma missão solitária. Ele 
pessoalmente caminha conosco, nos auxiliando e incentivando. 
Ele coloca sua autoridade à disposição daqueles que falam e 
agem em seu nome.

Pergunta: Você percebe a presença de Jesus em sua vida e em 
nossa célula?

3. Terceiro P = PODER

Além de estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu 
propósito, além de ter a presença de Jesus ao nosso lado, ainda 
contamos com o poder dele, sem o qual não seria possível fazer 
discípulos:

1



Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, 
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e 
Samaria, e até os confins da terra”. Atos 1:8

Jesus mandou seus discípulos não fazerem nada enquanto 
não recebessem o Espírito Santo. Eles ficaram em Jerusalém 
orando até serem revestidos do poder; só então começaram a 
testemunhar. Jesus sabia que se tentassem fazer discípulos na 
força e capacidade humanas, não daria certo. 

Por isso enviou o Espírito Santo, de modo a capacitar e revestir 
de poder do alto sua Igreja. O Espírito Santo convence da verdade, 
ensina o que dizer, derrama dons espirituais, etc. Cumprir 
o propósito sem o Espírito é pesado e frustrante. Cumprir o 
propósito com o poder do Espírito é revigorante e emocionante.

 Pergunta: Você já foi revestido do poder do Espírito Santo?

A CENTRAL E O PROPÓSITO DE JESUS

A Central tem uma visão muito clara, por meio da qual cumprimos 
o propósito de Jesus: Somos uma Igreja em Células, que vive o 
amor de Cristo e transforma o mundo.

Sabemos que Jesus deu aos seus discípulos a ordem de 
dar continuidade à missão de salvar e transformar a vida 
das pessoas. Jesus planejou um ciclo virtuoso e contínuo de 
discípulos que fazem discípulos e a Central se envolve para valer 
nesse propósito.

Entendemos que por meio das células, encontramos a melhor 
estratégia para cumprirmos nossa missão em nossa geração, 
afinal, em nossos pequenos grupos vivemos de maneira orgânica 
e saudável este processo de fazer novos discípulos:

• Na célula, nos unimos para orar e convidar visitantes 
regularmente 
• Na célula, ensinamos uns aos outros a obedecer aos 
mandamentos 
• Na célula, preparamos os novos convertidos para o batismo 
• Na célula, preparamos discípulos maduros 
para liderarem novas células

É muito especial quando compreendemos como a nossa célula 
está conectada a uma visão muito maior, dada pelo próprio 
Jesus, de fazermos discípulos. A célula trabalha ao longo de 
todo o ano de modo a ganhar pessoas, batizar pessoas e formar 
novos líderes.

Quando a célula vive todas essas etapas, contando sempre com 
a presença e o poder de Jesus, a multiplicação é celebrada como 
uma grande festa, uma conquista e um milagre.

Assistam junto o vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=cjrBnaJAAAM

ENTREGA PESSOAL

A Central não é uma instituição, mas um corpo vivo composto de 
muitas células. Cada célula, por sua vez, é composta de pessoas. 
Cada pessoa tem um papel muito importante na saúde da célula 
e consequentemente da igreja. Por meio das células temos um 
potencial ilimitado de formar novos discípulos. Reflita sobre 
essas questões:

• Se um pastor trabalhar sozinho, cada pastor vai conseguir 
formar quantos discípulos? 
• Se cada um dos dois mil líderes de célula da Central 
trabalharem sozinhos, quantos discípulos eles poderão formar? 
• Se cada um dos milhares de cristãos da Central trabalharem 
juntos, quantos discípulos poderemos formar?

Perceba que neste próximo ano celular que acabou de começar, 
temos um potencial tão grande de fazer diferença, cumprir a 
missão de Jesus e transformar o mundo à nossa volta. O impacto 
e o alcance que teremos vão depender da entrega pessoal de 
cada um de nós.

Pergunta: Você está disposto a cumprir o propósito de Jesus 
para a sua vida? Qual será seu nível de entrega pessoal neste 
próximo ano? 

Desafio: finalize o encontro de hoje estabelecendo alvos 
pessoais e alvos da célula. Façam combinados e orem pelos 
discípulos que a célula vai formar e pela multiplicação.

IMPACTO MISSIONÁRIO ANAGÉ

24 a 31 de julho

Nossa missão é mostrar, por meio de ações, que Deus nunca 
abandona os seus filhos. Levaremos o evangelho, doações, 
cuidados médicos, esperança e dignidade para essas pessoas 
durante uma viagem que será marcada pelo poder de Deus. 
Se você crê nisso, mãos à obra! Faça parte desse mover.

Para mais informações, acesse o site:  
central.online/evento/impactoanage22 

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO ANAGÉ

Você também pode participar da grande ação missionária 
fazendo uma doação para Anagé. 

Estamos recebendo roupas e sapatos em boas condições.
Os itens serão distribuídos pelos missionários durante o 
impacto.

Pontos de coleta: todas as unidades 
da Central, até 17 de julho.

CCM INSCRIÇÕES ABERTAS

Desejar viver os planos de Deus não é o suficiente. Você 
precisa tomar uma atitude e se preparar para eles. 

Matrículas a partir de 8 de julho.  
Início das aulas: 6 de agosto.

Mais informações em:  
central.online/ccm

http://central.online/evento/impactoanage22 
http://central.online/ccm

