
Uma igreja família,  
vivendo o amor de Cristo,  
alcançando o próximo       
e formando discípulos”            
  

Boletim de Células 
 

4ª semana                                                                                                       Fevereiro de 2018 – No. 226 
 
 
Para Líderes / Auxiliares e Anfitriões: Líderes eficazes põem gás na célula; ou seja, criam estímulo e 
incentivo durante a semana para QUE AS PESSOAS NÃO FALTEM (membros inconstantes nunca 
chegarão a lugar nenhum). Além de injetar no coração deles paixão para trazer GENTE NOVA (célula sem 
gente nova tende a não se tornar uma célula sadia). Tem que haver oração, jejum, estímulo e criatividade 
para que as pessoas venham. E O EXEMPLO COMEÇA CONOSCO. 
 
Para a sua célula: O CARTAZ BONITO E CRIATIVO NA CÉLULA com nomes e datas de 
aniversários ficou pronto? Mande uma foto do CARTAZ no WhatsApp dos Líderes. O MAIS BONITO 
SERÁ APRESENTADO E PREMIADO na reunião de domingo, dia 25/02, à noite. 
 
 
CÂNTICO: Comunhão - Raquel Noves e Adhemar 
 
Quebra-gelo: Qual é seu prato e sobremesa preferidos? 
 
TEMA: EU VOU DAR GOSTO 
 
Texto: Lucas 14.34,35 Mateus 5.13 
 
Troca de Ideias: Jesus sempre fez questão de lembrar QUEM seus discípulos ERAM. Essa 
nova identidade serve para nós até hoje.  
 
Você sabe para que serve o sal? Deixe as pessoas responderem e depois leia as respostas 
abaixo 
 
1° Para conservar: A terra seria um esgoto a céu aberto sem o sal do mar. "O cristão conserva a 
vida, impedindo que a podridão do mundo se alastre." 
2° Para desinfectar: Era usado para limpar feridas. "O cristão deve ser usado para curar, sendo 
um restaurador." 
3° Para tirar ferrugem: Era usado para tirar ferrugem de roupas ”O cristão ajuda a limpar os 
sujos pela Palavra" 
4° Para dar sede: A vida do cristão fala tão alto que as pessoas passam a ter sede de Deus! 
5° Para dar gosto e tempero: O cristão  dá sabor à vida dos outros. 
6º Para demonstrar reconhecimento: No Velho Testamento, pagava-se com sacos de sal (daí, a 
palavra Salário). O cristão sabe reconhecer, honrar, dar, ofertar. 
7° Para derreter o gelo: A neve é derretida pelo sal. O cristão leva outros a amarem + a Deus; 
derretem o gelo dos outros. 
8° Para não deixar que os pés escorreguem: Os pés não escorregam na neve com sal. O cristão 
é uma força na vida dos outros. Ninguém cai com eles. 
 
Prática cristã: Você assume em fé essa nova identidade? O mundo espera a sua 
manifestação? 
 
Oração final: Pai... quero ser o sal da terra. 
 
 
 



 
 

Agenda da Célula 
 

 

          DATA                                             EVENTO 

Quarta 
28/Fev 
20H30 

 
CÂMPANHA: Quando Deus põe luz na nossa vida. 

8 Semanas de MILAGRES 

SEXTA 
02/Março 

20H30 

                                       

VIGÍLIA  

 
DOMINGO 
04/Março 

    08H00-09H00 

                                       

IDE 

100% Inspiração: P/Líderes e Auxiliares e Futuros Líderes 
                          

DOMINGO 
04/Março 

09H00-10H45 

                                       

CULTO DE ENSINO 
MANHÃS DE CRESCIMENTO 
Traga sua célula, parentes e amigos 

 

DOMINGO 
04/Março 

18H00-18:45 

CIRCUITO DE ORAÇÃO 
IGREJA FORTE ORA  

 

SÁBADO 
10/Março 

18H00 

JANTAR PARA CASAIS 
Adquira o convite com Flavio e Danila 

 

 
 

 
ACAMPAMENTO DE CASAIS 

23 a 25 de Novembro 
Hotel Firenze  

Inscrições com Flavio e Danila 
  

 

 
ACAMPAMENTO DE MULHERES 

22 a 24 de Junho 
Inscrições com Silmara 

 


