
CÉLULA: 13 a 18 de março

INTRODUÇÃO

A Central está sendo impactada pela leitura bíblica dos 
Salmos e do Novo Testamento. Desafi e sua célula a 
participar da leitura com a gente e abra oportunidade para 
testemunhos do que Deus tem falado nos devocionais.

Na semana passada conversamos sobre “O Que Move O 
Seu Coração” e hoje nosso tema será “Coragem Para Ser 
Diferente”. Na reta fi nal do Evangelho de Lucas, Jesus está 
falando sobre os sinais dos fi nais dos tempos e algumas 
características desse momento crítico da história. 

Prepare-se para conhecer um pouco dos sinais apontados 
por Jesus e os desafi os para os cristãos que vão viver nas 
gerações próximas do fi m.

QUEBRA-GELO

Promova uma breve conversa sobre um assunto tão atual:

• Você já foi cancelado nas redes sociais ou ambiente de 
trabalho/estudo?

• Você já cancelou alguém?

SINAIS DO FIM DOS TEMPOS

Em Lucas 21, Jesus profetiza sobre a destruição do 
templo de Jerusalém que em sua época estava sendo 
ampliado e revitalizado. Os discípulos fi cam impactados 
com aquela profecia e perguntam a Jesus sobre quais 
sinais antecedem o fi m dos tempos. Essa conversa entre 
Jesus e os seus discípulos está registrada em Mateus 
24, Marcos 13 e Lucas 21. Em cada um dos evangelhos 
sinóticos Jesus apresenta características que poderão ser 
observadas na terra, como sinal de que se aproxima o fi m.

Pergunta: Você crê na volta de Jesus e nas profecias 
sobre o fi m dos tempos? O que você já leu ou ouviu falar 
sobre os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo?

Jesus nos dá algumas pistas sobre quais sinais devemos 
observar para que estejamos preparados:

Ele respondeu: “Cuidado para não serem enganados. Pois 
muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Sou eu! ’ e ‘o tempo está 
próximo’. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras 
e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro 
aconteçam essas coisas, mas o fi m não virá imediatamente”. 
Então lhes disse: “Nação se levantará contra nação, e reino 
contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em 
vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais 
provenientes do céu. “Mas antes de tudo isso, prenderão 
e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas 
e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e 
governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês 
uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se 
de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão 
para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria 

a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir 
ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, 
parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à 
morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, 
nenhum fi o de cabelo da cabeça de vocês se perderá.

Segundo essa profecia que acabamos de ler, veremos 
os seguintes sinais: falsos profetas, guerras e rebeliões, 
nação contra nação, grandes terremotos, fomes, pestes, 
acontecimentos terríveis, sinais provenientes do céu e 
perseguição dos cristãos.

Pergunta: Dos sinais apontados por Jesus, quais já 
podemos observar em nossos dias? Em sua percepção, o 
tempo do fi m está próximo ou não?

O principal objetivo de Jesus ao explicar sobre este 
assunto é preparar seus discípulos e sua igreja para essa 
época tão difícil. A palavra de Deus afi rma que quanto 
mais próximo estiver o fi m, mais a Igreja será atacada e 
perseguida. Você já parou para pensar porque os cristãos 
serão perseguidos?

A verdade é que o sistema deste mundo caminha em uma 
determinada direção e Jesus chama seu povo para andar 
na contramão. Nas profecias de Apocalipse, João afi rma 
que o injusto e o impuro se tornarão cada vez mais claros 
em sua posição, bem como o justo e o santo:

Então me disse: “Não sele as palavras da profecia deste 
livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto 
a praticar injustiça; continue o imundo na imundícia; 
continue o justo a praticar justiça; e continue o santo 
a santifi car-se”. “Eis que venho em breve! A minha 
recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um 
de acordo com o que fez. Apocalipse 22:10-12

Ou seja, quanto mais próximo do fi m, mais os discípulos de 
Jesus vão ser diferentes do sistema do mundo. Um grupo 
de pessoas não vai querer saber da palavra de Deus e vai 
escolher permanecer na iniquidade.

Ele respondeu: “Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras 
estão seladas e lacradas até o tempo do fi m. Muitos serão 
purifi cados, alvejados e refi nados, mas os ímpios continuarão 
ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, 
mas os sábios sim. Daniel 12:9,10

Uma forte característica do fi nal dos tempos é que será 
visível a diferença de postura e conduta entre o crente e 
um descrente. É exatamente por causa disso que virá a 
perseguição. Jesus foi perseguido por causa disso e seus 
discípulos serão perseguidos pelo mesmo motivo:

Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens 
amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram 
más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima 
da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. 
João 3:19,20
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Coragem para ser diferente



Quem anda de maneira diferente expõe a maldade de uma 
geração. Não é necessário apontar ou acusar, só o fato de 
ser diferente é sufi ciente para mostrar. Quanto mais o 
mundo caminhar em uma direção ofensiva a Deus, mais 
os cristãos genuínos provarão caminhar na contramão. 
E quanto mais essa diferença fi car evidente, maior será 
a perseguição.

Agora que você entendeu o contexto do fi m dos tempos 
e o motivo de aumentar a perseguição contra a Igreja, 
voltemos às orientações de Jesus em Lucas 21:

1) Coragem para ser diferente

Os cristãos serão perseguidos, traídos pela própria família, 
levados aos tribunais e às prisões. Isso tudo porque 
tiveram coragem de ser diferentes e por se manterem 
fi éis a Deus. No mundo atual, as pessoas têm coragem de 
defender valores e práticas inimagináveis. Com espanto 
vemos nas redes sociais e nos noticiários pessoas lutando 
por causas e estilos de vida tão ofensivos a Deus e 
à sua palavra.

Há todo um trabalho intencional de quebra de valores 
considerados ultrapassados e de estabelecimento de 
um novo conjunto de valores e regras sociais. Uma das 
ferramentas para forçar todos a se adequarem é a cultura 
do cancelamento. Quem não se adequa, quem defende 
valores considerados divergentes ou ultrapassados, logo 
será perseguido e cancelado.

A “Cultura do Cancelamento” é um fenômeno das redes 
sociais que tem o objetivo de boicotar e banir pessoas, 
eventos ou marcas que assumem comportamentos 
considerados incorretos ou que ferem os valores de um 
grupo de pessoas. O “Tribunal da Internet” é quem julga 
essas pessoas e promove seu boicote e/ou banimento. 
Há uma forte pressão para todo mundo se adequar 
ao sistema e, não só na internet, pessoas que pensam 
diferente já começaram a ser demitidas, humilhadas, 
isoladas e publicamente criticadas.

Podemos perceber que as pessoas que não conhecem a 
Deus têm tido coragem para defender seus valores e seu 
estilo de vida. Somos chamados por Jesus para termos 
coragem para ser diferentes, mesmo sendo perseguidos. 
Os cristãos genuínos são chamados, não para repetir o 
mesmo padrão de cancelamento e imposição de valores, 
mas antes para amar, servir, andar em santidade e brilhar 
a luz de Cristo em nossa geração.

Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a 
tornar-se puros e irrepreensíveis, fi lhos de Deus inculpáveis 
no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual 
vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2:14,15

Somos chamados para mostrar Jesus, andando na 
contramão e tendo uma conduta irrepreensível.

Pergunta: Como você tem reagido à pressão para se 
adequar e à cultura do cancelamento? Você tem coragem 
para ser diferente?

2) Oportunidade de testemunhar

Jesus nos desafi a a não nos preocuparmos com a 
perseguição, pois ela se tornará uma coragem para 
testemunhar. Seremos perseguidos como Jesus foi, 
devemos manter nossa conduta e testemunho como Jesus 
manteve. Por conta da perseguição, seremos levados 
a vários locais, como tribunais, diante de governantes 
e em prisões. Em cada local teremos a oportunidade de 
testemunhar.

Diante de um chefe, professor, colega ou mesmo em um 
julgamento formal, devemos encarar cada momento 
de crítica, cancelamento, pressão ou sanção, como uma 
grande oportunidade para revelar Cristo às pessoas.

No primeiro século a perseguição espalhou o evangelho 
às nações. Atualmente, em países onde há forte e ofi cial 
perseguição, muitos têm se convertido por causa do 
testemunho dos cristãos que têm tido coragem para 
defender sua fé, bem como para amar e servir seus 
inimigos.

A perseguição sempre serviu a propósitos divinos. 
Quanto mais se aproximarem os tempos do fi m, maior 
será a perseguição e maiores serão as oportunidades de 
testemunhar decorrentes dela.

Pergunta: Quando você sofre algum tipo de perseguição, 
você tem enxergado com fé e ousadia a oportunidade de 
testemunhar?

3) Capacitação do Espírito

Jesus é claro em afi rmar que não devemos nos preocupar 
quando formos perseguidos. Porque ele diz isso? Porque 
quando isso acontecer, receberemos uma capacitação 
sobrenatural do Espírito Santo. Podemos andar com 
confi ança, não porque damos conta, mas porque o poder 
do alto virá sobre nós.

Todo cristão deveria desejar, buscar e se revestir do poder 
do Espírito Santo. Só o Espírito nos enche de ousadia e 
poder para testemunhar; só o Espírito nos dá coragem 
para sermos diferentes. Os cristãos precisam deste poder 
e deste revestimento de amor. O verdadeiro cristianismo 
nos leva a andar de maneira radicalmente diferente 
do mundo e, cheios do Espírito, estaremos aptos para 
permanecer fi rmes e para ser testemunhas de Cristo em 
nossa geração.

No próximo fi nal de semana começamos a nossa Série 
de Avivamento e buscaremos juntos um derramamento 
do Espírito. Antes de buscarmos esse avivamento, somos 
chamados a refl etir: Poder para quê?

Assista junto com a sua célula este trecho da pregação 
do Pr Paulo Mazoni na VOX Conference 23. Nosso pastor 
nos faz perguntas tão importantes, cujas respostas serão 
capazes de impactar nosso estilo de vida. Clique aqui: 
https://youtu.be/5XQ_rH4ylzE

2



CONCLUSÃO

Os ensinamentos de Jesus sobre o fi nal dos tempos são 
um alerta para os cristãos, pois nosso Senhor quer que 
estejamos preparados. Jesus nos falou antecipadamente 
o que iria acontecer para que a gente tenha coragem 
de ser diferente e para que sejamos revestidos do 
Espírito Santo.

Pergunta: Você está preparado para a perseguição? Mais 
do que isso, você está preparado para a volta de Jesus?

Chegou o tempo dos verdadeiros cristãos se levantarem 
com coragem para ser diferentes e com coragem para 
testemunhar. Jesus afi rma que uma Igreja cheia de poder 
será automaticamente ousada em testemunhar (Atos 1:8). 
Prepare-se porque temos desafi os práticos para te ajudar 
a viver tudo o que Deus tem para você:

• Nos dias 19/3, 26/3 e 02/4 teremos nossa série de 
Avivamento. Participe dos cultos de Avivamento em sua 
unidade e busque um derramamento do Espírito Santo 
sobre a sua vida.

• Na semana de 10 a 15/4 todas as células da Central farão 
um poderoso DIA DO AMIGO. A partir da próxima célula, 
vamos começar a preparar juntos esta reunião especial. 
Seremos primeiramente cheios do Espírito para depois 
sermos cheios de coragem de testemunhar. Prepare-se, 
pois Deus vai usar você e sua célula poderosamente!

CARTA AOS LÍDERES DA CENTRAL

Amados Líderes,

Os pastores da Central receberam direção do Espírito para 
que esse primeiro período de 14 dias de jejum e oração 
seja um tempo de consagração da liderança da igreja. 
Aconteceu a mesma coisa em Joel 1:13-14, onde o profeta 
dirigiu-se aos sacerdotes, os líderes espirituais. Eles 
deveriam reagir diante da situação do povo. Não podiam 
perder a esperança e nem se entregar à indiferença.

O pecado é a maior de todas as tragédias - é pior que a 
pobreza, a fome, a doença e até do que a própria morte. 
Esses males, por mais dramáticos, não podem nos 
afastar de Deus, mas o pecado nos afasta agora e para 
sempre. A liderança precisa ter o coração quebrantado e 
se consagrar por meio da oração e do jejum. Jejum é um 
exercício espiritual da mais alta importância. Quem jejua 
tem pressa para buscar o Senhor. Quem jejua tem fome 
de Deus.

Essa é uma convocação santa para jejuar e orar. Devemos 
ser os primeiros a buscar o Senhor. Quem da sua célula 
quiser nos acompanhar, será muito bem vindo, mas 
lembre-se: esse é um tempo para nós, liderança da 
Central. Esperamos você!

14 dias de jejum e oração: 20/mar a 02/abr

• Oração da manhã: segunda a sexta, de 6h às 7h, em 
todas as unidades.

• 12 horas de adoração: sexta 31/mar, de 20h às 8h da 
manhã, na Central Luxemburgo.

• Jejum completo: todos os dias até 18h.

AVISOS

Movimento Eleva I  Inscreva-se e seja um
voluntário para ações sociais. 

Promovemos visitas regulares à instituições de apoio 
social, além da arrecadação e entrega de doações, tudo 
com mão de obra 100% voluntária. E o mais importante, 
levamos o evangelho a cada etapa desse trabalho. Se 
você deseja servir a quem mais precisa, faça parte do 
Eleva. Inscreva-se em central.online/eleva

Casais Vencedores  I  Inscrições abertas 

Estão abertas no site as inscrições para a próxima edição 
do curso Casais Vencedores. Não importa se você é 
recém-casado ou está a décadas em um relacionamento, 
essa é a oportunidade de investir em um dos maiores 
presentes que o Senhor já te deu: o seu relacionamento 
conjugal. Data de início: 12/04. Vagas limitadas.

Série de Avivamento  I  A partir de 19/03,
em todas as unidades. 

A nossa busca pela presença manifesta de Deus 
não pode parar. Por isso, a partir do próximo dia 19, 
iniciaremos mais uma temporada de intensidade 
total e fervor espiritual com a chegada da Série de 
Avivamento. As mensagens da série serão ministradas 
em todas as unidades e, exclusivamente na Central 
Luxemburgo, receberemos convidados especiais. Confi ra 
a programação completa nas redes sociais.

Encontro com Deus l 25 e 26 de março 

Se a igreja já faz parte da sua vida, é hora de avançar 
no seu compromisso com Jesus participando do nosso 
retiro de consolidação. Público-alvo: recém-convertidos e 
não batizados que já frequentam nossas células e cultos. 
Lembrando que passar pelo Encontro com Deus é pré-
requisito obrigatório para o batismo. Inscrições abertas 
no site da Central.
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