ASSUNTO DA SEMANA: O Reencontro com o Senhor da Missão
Curitiba, 24 de Abril de 2022
Objetivo do encontro: Lembrar que o nosso Deus é um Deus missionário, que o seu plano envolve a todo o mundo.
Portanto, cabe a cada um da célula, crente em Jesus, levar a palavra, e ser o testemunho de Jesus, para que esteja

disponível a cada benção e graça que Deus está preparando. Mas que para isto, o coração de cada um deverá estar
aberto e livre para esta missão. Para o líder: Além de nos mantermos firmes em oração durante a campanha, temos
que lembrar da característica essencial da célula, que é o trabalho missionário. Devemos recordar os membros que a
célula deve evangelizar, resgatar vidas e almas, que devemos estar com o coração aberto a missão que Jesus nos dá.
10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Como é reencontrar alguém que você não vê há algum tempo?
Material: Papel, lápis ou caneta.
Dinâmica: Peça que cada um escreva em um papel quais são os sentimentos que surgem quando reencontram
pessoas pelas quais têm uma consideração e amor muito grande. A seguir o líder recolhe esses papéis e agrupa
todos os sentimentos que são iguais. Em seguida peça para uma ou duas pessoas dar um testemunho que
exemplifique essa situação. Conclua lendo rapidamente os sentimentos agrupados e comente o quão bom é

reencontrar alguém que amamos, assim como reencontrar a Jesus em nossas vidas.
1. Ser Reconhecido https://www.youtube.com/watch?v=6rzjbs3F0WA
2. Leia: Salmos 84: 1-4, qual o versículo que mais te chamou a atenção e por quê?
3. Em oração, lembre-se de todas as bençãos recebidas na célula neste mês e agradeçam à Deus por tudo.
4. Tu és Bom https://www.youtube.com/watch?v=2Htxgd8A6GU

O RESUMO DA MENSAGEM: O Reencontro com o Senhor da Missão – Campanha B.O.M.
Mateus 28:16-20 – Pr. Paschoal Piragine Junior
INTRODUÇÃO
Jesus após sua ressureição, permaneceu na terra por 40 dias, antes de sua ascensão. Na Galileia, onde tudo havia
iniciado, Jesus desejava dar ordens finais para determinar a missão de seus discípulos, que a partir deste momento
passam a ser conhecidos como apóstolos (pessoas que receberam autoridade de Jesus para a missão). Para
entendermos a verdadeira missão de um cristão, vamos estudar os ensinos descritos e sua relação com a nossa
missão deixada por Jesus:

I. Sem fé é impossível cumprir a missão (v.17): A grande lição é que a missão que realizamos em nome de Jesus, é
antes de tudo uma obra de fé que revela a convicção de quem experimentou algo tremendo na presença do Senhor,
e que passa a ter os olhos abertos para uma nova realidade: a possibilidade de um relacionamento vivo, pessoal,
transformador e poderoso com Jesus Cristo. O que significa a palavra enfadonho para você? Então, porquê sem fé
a missão se torna um serviço enfadonho? E porquê sem fé, a missão se torna apenas religiosidade? Agora, ter fé
nos torna testemunhas do Senhor ressuscitado, como explicar o motivo disto? II. A missão só pode ser realizada no
poder de Jesus (v.18): Deus deu à Jesus toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Pela palavra (Atos 1:8)
vemos que esta autoridade seria revelada pelo poder do Espírito Santo, transformando cada um em testemunhas de
Jesus. Como testemunhas, Deus nos reveste com o seu poder, permitindo ter os olhos abertos para compreender e
explicar a sua palavra, além de revelarmos a sua graça. Qual a importância de uma testemunha em um tribunal (em
um julgamento)? Porque é tão importante para um cristão ser testemunha de Jesus? Qual a sua compreensão na
promessa que Jesus nos fez, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos?
III. A missão sempre é maior de quem você pode ser (v.19): Só podemos fazer a missão se o poder sobrenatural de
Jesus estiver operando entre nós, pois o alvo da missão é todas as pessoas do mundo inteiro. O Senhor é o
missionário e nós somos os seus auxiliares. Ele sempre nos usará nas nossas redes de influência nessa nossa parceria
com Ele. Assim, somos designados por Jesus para testemunhar, ensinar e batizar.
Como podemos dar o nosso testemunho em nome de Jesus? Como podemos ensinar mostrando todo o poder de
Deus? Qual o significado do batismo para os cristãos? E a partir do batismo, porque passamos a ter um
compromisso com a missão de Jesus?
Conclusão:
Jesus nos convoca em seu nome, para sermos sua testemunha e parceiro em sua missão, colocando pessoas tão
próximas de nós como responsabilidade em levarmos sua palavra para que possam ser alcançados por Deus.
Lembre-se que nesta missão somos as ferramentas, os auxiliares do verdadeiro missionário que é Jesus, o Espírito
Santo e o nosso Pai.
Checagem:
Como que alguém que entende o valor da salvação, não poderá se comprometer com os que necessitam dela?
Então, hoje o Senhor quer desafiá-lo a uma fé que o leve a ser uma testemunha, a viver o poder de Jesus por meio
da unção do Espirito Santo, a começar com cada um que está próximo de você, para atingirmos todos os alvos do

Senhor. Você quer ser uma testemunha de Jesus? O que lhe falta para aceitar?
Vamos ler diariamente os capítulos do livro da campanha, com o nosso alvo de oração? Com aquele visitante da
célula? Ou com algum colega de trabalho ou de algum grupo que participamos? Se não for possível se encontrar
fisicamente, lembre-se que ainda temos todas as nossas ferramentas de internet. O importante é buscar um
momento de comunhão.
Oremos: Pela cura do Covid do pastor Adoniram, além da proteção e benção para que o ministério de especiais se
amplie cada vez mais. Aproveitamos, pedindo a benção sobre os nossos queridos deste ministério, para que por
meio de cada um, possa resgatar mais e mais pessoas que necessitam da palavra de Jesus, que por meio de seu

testemunho possam trazer cada vez mais pessoas para o ministério de especiais. Pelos missionários que estão nas
regiões de guerra, não somente na Ucrânia, mas em cada região que há conflitos, para que Deus os esteja
protegendo e acalentando seus corações, para que a sua missão esteja dando o testemunho necessário aos
refugiados e aflitos. Separe a célula em grupos de até 5 pessoas no máximo, sendo que cada grupo deve ser conduzido por um
discipulador. De maneira muito simples, pessoal e direta, o discipulador que é apenas um facilitador, promove um momento de
troca de experiências entre os participantes. Cada um compartilha como tem sido sua leitura Bíblica e tempo de oração, assim
como o que tem visto Jesus fazer ao seu redor através da sua vida. Esse é o momento B.O.M. : Bíblia, Oração e Missão.

