
CÉLULA: 22 a 27 de agosto

TEMPO DE CELEBRAR

Chegou a semana da nossa Conferência Central! Serão 
quatro dias para marcar a sua vida e levá-lo a um novo 
tempo em sua caminhada cristã. O povo mais feliz da Terra 
vai se reunir para celebrar e adorar a Deus! Prepare-se! 
Aumente suas expectativas! Chame toda a sua célula e 
venha! Seu lugar é aqui!

Como dissemos nas últimas duas lições, essa semana a 
prioridade total é a conferência. Por isso, você não fará sua 
reunião de célula convencional, na casa do seu anfitrião. 
Essa semana toda a sua célula vai se reunir na Central 
Luxemburgo, nos dias em que sua rede ou unidade está 
escalada.

Pegue com seu pastor o link de inscrição e peça para cada 
pessoa da sua célula se inscrever. Combinem os dias que 
vocês vão participar e marquem para se assentar juntos. 
Nosso alvo é fazer que:

• Cada líder de célula compareça em pelo menos 3 cultos 
da conferência: 2 cultos + manhã dos líderes no sábado.

• Cada membro e frequentador compareça, no mínimo, em 
2 cultos, de acordo com as datas que sua rede ou unidade 
está escalada.

Contamos com você! Nos vemos em breve!

PROGRAMAÇÃO CONFERÊNCIA CENTRAL

25/08 – Luxemburgo Noite - 20h

26/08 – Luxemburgo Manhã – 9h 
Sessão exclusiva para pastores de BH e RMBH.

27/08 – Luxemburgo Manhã – 9h  
Sessão exclusiva para líderes e voluntários da Central

27/08 – Luxemburgo Noite – 20h

28/08 – Cultos regulares nas unidades e Luxemburgo

Saiba mais pelo site:  
www.central.online/conferenciacentral 

 

 

 

 

CONHEÇA OS NOSSOS PRELETORES

Paulo Mazoni (@paulo.mazoni)

É pastor sênior da Central e referência internacional em 
visão em celular. Líder do DNA Central, é apaixonado por 
encorajar, treinar e apoiar líderes de todo o mundo na 
transição para o modelo celular. 

Costa Neto (@prcostaneto)

É fundador e pastor sênior da Comunidade Cristã Videira 
e do Instituto Vida Videira, em Fortaleza. Uma grande 
referência nas áreas de voluntariado, liderança e gestão 
de igrejas. 

Tony Brazelton (@tony_brazelton)

É um avivalista que ministra com autoridade sobre o poder 
e o favor de Deus. Ao lado da esposa, Cynthia, é Pastor na 
Victory Christian Ministries International. Tony também 
realiza um trabalho de impacto mentoreando milhares de 
igrejas e ajudando líderes a maximizarem o chamado de 
Deus em suas vidas.

Cynthia Brazelton (@cynthiabrazelton)

É pastora na Victory Christian Ministries International, e 
ao lado de seu marido, Tony, também atua impulsionando 
outros líderes e pastores a maximizarem o chamado  
que receberam. 

Carla Hornung (@carlajoysh)

É pastora da Igreja Agua Viva, em Lima, no Peru, ao lado do 
marido, Sergio Hornung. Juntos, eles lideram o ministério 
que já tem 7 unidades em Lima e outras 25 espalhadas 
pelo país. 

Sergio Hornung (@sergiohornung)

É pastor da igreja Agua Viva que, nos últimos anos, 
experimentou um crescimento extraordinário, alcançando 
mais de 42 mil membros. Ele também viaja o mundo 
ministrando o evangelho e treinando líderes para um 
ministério sobrenatural.
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