
CÉLULA: 5 a 10 de setembro

INTRODUÇÃO

A Conferência Central foi maravilhosa, cheia da presença 
de Deus e marcante na vida de cada um de nós! Nestes 
dias fomos inundados por paixão; renovados em nosso 
amor por Deus e pelas pessoas; cativados pela visão e 
pelo propósito de Deus para as nossas vidas.

Ficou tão claro o que é “Ser Central”! Redescobrimos 
nossa paixão por viver igreja e percebemos como é 
precioso andar conectados em uma comunidade de 
irmãos que servem uns aos outros, vivendo o amor de 
Cristo e transformando o mundo.

Temos muitas palavras maravilhosas para rever e 
repercutir, novas canções da Central Music para ouvir 
e vídeos lindos para ver e rever. A lição dessa semana 
será mais uma oportunidade de repercutir em nossos 
corações uma das palavras incríveis ministradas em 
nossa conferência. Prepare-se!

ADORAÇÃO

Como é especial louvar o Senhor e agradecer por tudo 
o que Ele tem feito em nosso meio. Separe um tempo
especial na reunião desta semana para adorarem juntos a
Deus. Para te inspirar, escolha uma ou duas das canções
abaixo, parte do projeto especial que a Central Music fez
para as nossas células.

O Home Sounds é um projeto com canções que amamos, 
em uma versão bem intimista e acolhedora, justamente 
para usarmos nos encontros das nossas células.  
Fique ligado:

Casa Cheia - Central MSC Home Sounds 

https://www.youtube.com/watch?v=dXv0k1rgh6k 

Mateus 16 (Edifica a Tua Igreja) - Central MSC Home 
Sounds

https://www.youtube.com/watch?v=wtxE4ELpvgc 

(Veja) Canta Minh’Alma - Central MSC Home Sounds

https://www.youtube.com/watch?v=jO264th7Bm0

Vida Longa Ao Rei - Central MSC Home Sounds

https://www.youtube.com/watch?v=ZetRSlSCafY

O Rio - Central MSC Home Sounds

https://www.youtube.com/watch?v=PSJiv28G5CQ 

DEUS DO IMPOSSÍVEL

1 Samuel 14 nos fala sobre um dos feitos militares mais 
incríveis de toda a Bíblia. Israel estava em uma das muitas 
guerras que teve contra os filisteus. E um jovem chamado 
Jônatas, acompanhado apenas de seu escudeiro, decidiu 
enfrentar todo o exército inimigo.

“Certo dia, Jônatas, filho de Saul, disse ao seu jovem 
escudeiro: “Vamos ao destacamento filisteu, do outro 
lado”. Ele, porém, não contou isto a seu pai. Saul estava 
sentado debaixo de uma romãzeira na fronteira de Gibeá, 
em Migrom. Com ele estavam uns seiscentos soldados, 
entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele 
era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e 
neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia 
que Jônatas havia saído. Para chegar ao destacamento 
filisteu, Jônatas teve que atravessar uma passagem entre 
duas rochas, chamadas Bozez e Sené.” 1 Samuel 14:1-4

Para tornar essa façanha mais complicada, Jônatas teve 
que subir uma montanha muito íngreme para chegar ao 
cume onde teve que lutar contra o exército filisteu.

A missão parecia uma missão suicida, parecia uma missão 
impossível, mas todos sabem que DEUS é especialista no 
impossível. Não importa as crises e desafios que você 
esteja enfrentando, se Deus estiver do seu lado, sua 
missão, seu chamado, sua promessa, seu sonho e seu 
milagre são possíveis.

Lembre-se: o impossível nunca é um fato, é apenas 
uma opinião. 

Por exemplo, quando os 12 espias foram explorar a 
Terra Prometida, 10 deles disseram que era impossível 
conquistá-la. Quando o povo de Israel viu Golias, todos 
disseram que era impossível derrotá-lo.

As pessoas que nunca entraram na Terra Prometida dirão 
que é impossível. As pessoas que nunca mataram um 
gigante dirão que é impossível. No entanto, prefira colocar 
sua fé nas promessas de Deus e não na opinião do povo. 
A Bíblia diz que, para aquele que crê, todas as coisas são 
possíveis. Essa história pode nos dar algumas pistas de 
como, apesar de termos todas as previsões e estatísticas 
contra Deus, nossos sonhos e promessas são possíveis:

1. Iniciativa

O povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, mas 
o rei Saul, os sacerdotes e o exército de Israel estavam
descansando. É muito perigoso quando em tempos de
guerra os homens não estão dispostos a lutar. Muito
provavelmente, Jônatas, cansado de ver a passividade
de seu pai, dos líderes religiosos e do exército, tomou a
decisão de atacar o campo inimigo por conta própria.
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A MISSÃO É POSSÍVEL

https://www.youtube.com/watch?v=dXv0k1rgh6k 
https://www.youtube.com/watch?v=wtxE4ELpvgc
https://www.youtube.com/watch?v=jO264th7Bm0
https://www.youtube.com/watch?v=ZetRSlSCafY
https://www.youtube.com/watch?v=PSJiv28G5CQ 


A primeira característica que impressiona em Jônatas 
é a iniciativa. Hoje vivemos em um mundo onde a apatia, 
a passividade e a preguiça são uma praga. Há muitas 
pessoas que saíram da pandemia, mas a pandemia não 
saiu delas.

Muitos homens perderam a iniciativa no trabalho, na 
família, na liderança e na igreja. A missão é possível, mas 
temos que ter iniciativa.

• Conquistar um emprego melhor é possível, mas você
precisa ter iniciativa.

• Construir uma família abençoada é possível, mas é
preciso ter iniciativa.

• Viver um avivamento espiritual é possível, mas é preciso
ter iniciativa.

• Ter um futuro melhor é possível, mas você terá que ter
iniciativa.

Você vai perder 100% dos arremessos que não tentar. 
Para colher é preciso primeiro semear. Para receber, você 
deve primeiro pedir. E para vencer, primeiro você tem que 
lutar. A missão é possível, mas você tem que ousar para 
começar.

Muitas pessoas hesitam em começar porque acham que 
não têm o que é preciso para ter sucesso. Mas Deus já 
colocou em você o potencial, a grandeza e os dons para 
subir a montanha, chegar ao topo e derrotar seus inimigos.

Pergunta: Em quais áreas da vida você está sendo 
passivo? Quais promessas Deus te deu, mas você ainda 
não tomou a iniciativa de lutar por elas?

2. Superação

Antes de chegar ao topo e poder lutar contra os filisteus, 
Jônatas e seu escudeiro tiveram que passar por dois 
pedregulhos ou duas pedras grandes: Bozes e Sené. 
Cada um tem um significado muito importante para a  
nossa história.

A primeira rocha que Jônatas teve que escalar chamava-
se “Bozes” que significa pedra espinhosa e isso nos 
ensina que para chegar ao cume Jonathan teria que estar 
disposto a fazer um sacrifício. Porque nas nossas vidas, 
sempre quando vale a pena chegar a algum lugar, isso nos 
exigirá esforço, sacrifício e trabalho.

• A missão é possível, mas a missão não é fácil.

• A missão é possível, mas a missão não é gratuita.

• A missão é possível, mas você terá que pagar um preço.

• A missão é possível, mas não há elevador até o topo,
você tem que subir a montanha.

“Quando você não está disposto a se sacrificar pelo que 
quer, o que você quer se torna o sacrifício.” Sérgio Hornung

Os sonhos de Deus nunca estão à venda e você nunca 
vai encontrá-los em promoção. Se você quer alcançar os 
sonhos de Deus você terá que pagar o preço total. Toda 
vez que Jônatas colocava as mãos ou os pés para frente, 
havia uma dose de dor. Mas sua atitude nos inspira porque 
Jônatas continuou apesar da dor.

Haverá um momento em sua vida em que você terá que 
continuar, apesar da dor, do teste ou do deserto. Não 
desista, não jogue a toalha, persevere. Não vai ser fácil, 
mas com certeza valerá a pena.

Pergunta: Quando você está diante de uma situação que 
exige superação e sacrifício, você persevera ou desiste? 
Cite exemplos.

3. Correr Riscos

A segunda rocha que Jônatas teve que escalar foi chamada 
de “Sené”, que significa rocha escorregadia. Você sabe que 
era um lugar arriscado, porque ele poderia escorregar e 
cair de um penhasco. Isso nos ensina que para chegar ao 
cume Jônatas teve que correr riscos.

• A missão é possível, mas você terá que dar passos de fé.

• A missão é possível, mas você terá que correr riscos.

• Para cumprir seu chamado há uma dose de risco.

• Ao abrir um negócio você enfrenta riscos.

• Seu casamento envolve riscos.

O interessante é que não arriscar nada é o maior de todos 
os riscos. Jônatas preferiu arriscar e falhar, do que não 
arriscar e ficar no mesmo lugar. A missão é possível, mas 
você terá que superar o medo do fracasso. O fracasso não 
é o oposto do sucesso, o fracasso faz parte do sucesso.

Os navios estão seguros no porto, mas os navios não foram 
feitos para o porto. Se você quer cumprir seu destino terá 
que arriscar sair do porto e começar a dar passos de fé. 
Deus não apoia boas intenções, Deus apoia a sua fé. Se 
você se atreve a fazer o que ninguém quer fazer, Deus lhe 
dá o que todos querem ter.

Pergunta: Quais riscos você tem assumido, para alcançar 
os sonhos que Deus colocou em seu coração?

4. Determinação

Jônatas subiu a montanha com as mãos e os pés 
e, enquanto escalava, teve que lutar contra os 
seus inimigos. A história de Jonathan nos ensina que 
você não precisa de um exército inteiro para vencer, 
mas precisa  de determinação.

“Jônatas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi 
logo atrás. Jônatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro, 
logo atrás dele, os matava.” 1 Samuel 14:13



A iniciativa é a força que o ajuda a começar, mas  
a determinação é a força que o ajuda a continuar:

• É importante começar a trabalhar, mas é mais importante 
continuar trabalhando.

• É importante começar a estudar, mas é mais importante
continuar estudando.

• É importante começar o casamento, mas mais importante 
é continuar no casamento.

• É importante seguir uma dieta, mas mais importante é
continuar fazendo a dieta.

• É importante começar uma família, mas mais importante 
é continuar construindo sua família.

“Porque todo sonho, promessa ou missão na vida requer 
um pingo de inspiração e uma tonelada de transpiração.”  
Sérgio Hornung

Jônatas estava disposto a suar, sangrar e lutar por 
seus sonhos. A missão é possível, mas requer coragem.  
A missão é possível, mas a missão não é para covardes.  
A missão é possível, mas desistir não é uma opção.

Pergunta: Você vai parar no meio do caminho ou vai seguir 
em frente até a vitória que Deus prometeu?

CONCLUSÃO

Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e as portas do 
inferno não podem e não prevalecerão contra nós. É nossa 
hora de brilhar, de ser luz, de ser sal, de ser fermento 
neste mundo. Se nos unirmos e estivermos determinados 
a estender o seu reino, não há diabo no inferno que possa 
nos deter.

• Faraó não conseguiu derrotar Moisés.

• As muralhas não conseguiram deter Josué.

• Golias não conseguiu derrotar Davi.

• Acabe não conseguiu matar Elias.

• Os leões não podiam comer Daniel.

• Um exército inteiro não poderia contra Jônatas

• A sepultura, a morte e o inferno não puderam deter
Jesus.

• Oposição, calúnia e perseguição não conseguiram parar
seus discípulos e também não vão parar a sua igreja.

“Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que 
estavam no acampamento e no campo, como sobre os que 
estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de 
ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Quando 
todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de 
Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também 
entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor 
concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou 
para além de Bete-Áven.” 1 Samuel 14: 15, 22,23

Finalmente, a missão que a princípio parecia impossível 
foi possível e Deus deu ao povo de Israel uma vitória 
incrível. O inimigo entrou em pânico e recuou. A terra 
tremeu e o inimigo ficou confuso. O povo de Israel tomou 
coragem e avançou.




