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

Boletim de Células 
 

4ª semana                                                                                                          Março de 2018 – No. 230 
 
 
Para Líderes / Auxiliares e Anfitriões: FOCO – essa palavra pequena é muito grande. Foco fala de 
concentração e de continuidade. É um fator de sucesso para uma família, uma empresa e uma igreja. Qual o 
grau que as pessoas de sua célula estão vendo em você?. Se líderes e auxiliares não são exemplos de foco, a 
igreja terá dificuldade de ser o que Deus planejou que ela seja. 
 
Para a sua célula: Estimule os membros de sua célula a terem foco. Serem FIRMES, CONSTANTES e 
ABUNDANTES NA OBRA DO SENHOR. Reserve tempo para tratar disso com eles. 
 
 
TEMA: FOCO NO CÉU 
 
 
MÚSICA: Bendita Será - Toque no altar (uma profecia para a família) 
 
 
S- SENTINDO ( Uns aos outros) 
Quebra-gelo: Vivendo com foco na terra, por que a maioria das pessoas não crê que haverá céu 
e inferno? 
 
A- APRENDENDO ( De um para todos) 
Texto: Lucas 16: 22-31 
 
 
R- REFLETINDO (  De todos para Deus) 
Troca de Ideias:  
Como a Bíblia descreve o inferno?  
V.23 lugar de tormento  
V.24 lugar de chamas  
V.25 lugar de tormento  
V.26 lugar separado do céu por abismo 
V.27 lugar de lembrança da vida má  
V.28 lugar de desespero 
V.29 lugar de quem não creu na Palavra  
V.30 lugar de quem não se arrependeu  
V.31 lugar de gente dura de coração  
 
 
A- APLICANDO (De todos para os de fora) 
Prática cristã: se você já está indo para o céu, pela fé e obediência a Jesus, LEMBRE-SE: outros 
precisam ser avisados. Leve para eles o texto de João 3.16 Porque Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna 
 
Oração final: pai, faz de nós, a Sua EQUIPE DE RESGATE na terra. 
 
 
 



 
 

     Agenda da Célula 
 

 

          DATA                                             EVENTO 

 
Quarta 

28/Março 
20H30 

 

CÂMPANHA: Quando Deus põe luz na nossa vida. 
8 Semanas de MILAGRES 

DOMINGO 
01/Abril 

    09H00-10H00 

                                       

IDE 

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

DOMINGO 
01/Abril 

10H00-11H00 

                                       

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

 

DOMINGO 
01/Abril 

18H30-18:50 

CIRCUITO DE ORAÇÃO 
IGREJA FORTE ORA  

 
DOMINGO 

01/Abril 
19H00 

 
CELEBRAÇÃO DA RESSURREIÇÃO NAS CÉLULAS  

 
TODOS OS 
DOMINGOS 

MÊS DE ABRIL  
19H00 

 
CELEBRAÇÃO DO 5º ANIVERSÁRIO 

Com a participação de convidados especiais 
 

 

 
ACAMPAMENTO DE MULHERES 

TEMA: Mulheres Confiantes 
22 a 24 de Junho 

Inscrições com Silmara 
 

 

 
ACAMPAMENTO DE CASAIS 

23 a 25 de Novembro 
Hotel Firenze 

Inscrições com Flavio e Danila 
 


