
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

1ª semana                                                                                                          Maio de 2018 – No. 240 

 

Para Líderes / Auxiliares e Anfitriões:  
NÃO ESQUEÇAM DOS AVISOS. O exemplo começa por nós. Mande uma msg curta logo no início da semana para 

seus liderados, falando da benção que foi pra sua vida a 6a lição AS DUAS BASES. Comece a injetar fé e expectativa 

no 🖤 coração deles para o próximo encontro da célula 

Para a sua célula: A Silmara está com a listagem de doações para a Festa Junina Todos podem participar É preciso 

dar o nome e dizer o que vai trazer listas que ficam com a Silmara nos finais de culto. Precisamos saber QUEM é o O 

QUE cada um trará para a festa 

 
 
TEMA: AS 2 BASES: LEITURA DA BÍBLIA E ORAÇÃO 
 
MÚSICA: Ensina-me amar (Asaph Borba) 
 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
 
Fale de um hábito saudável que você já tem e de outro que gostaria de ter 
 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  

 
Preste bastante atenção nessa frase do pastor americano A W Tozer 
 
Foi perguntado a um homem de Deus:   “O que é + importante: ler a Palavra de Deus ou orar?”.  Ele 
respondeu: “O que é + importante para um pássaro, a asa da direita, ou a asa da esquerda?”  
 
Vamos gritar ou colorir Amós 8.11 na nossa Bíblia? Vamos orar agora mesmo para que esta profecia se 
cumpra na nossa vida, casa, igreja e país?  
 
Ler a Bíblia é como COMER PÃO DO CÉU  
Orar é como BEBER ÁGUA DO CÉU 
Jejuar é abrir mão do pão e da água da terra e negar uma das coisas que + gostamos de fazer: COMER. 
É uma forma de dizer a Deus que ELE, JESUS e o ESPÍRITO SANTO são as pessoas + importantes de 
nossa vida. O jejum é um ato de consagração. Jesus jejuou 40 dias antes de começar seu ministério. E 
QUE MINISTÉRIO! 
 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 
 
O que mais chamou sua atenção nessa lição? 
 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 

 
Há muita gente que passa a vida com vontade de fazer dieta, um novo curso, exercícios físicos, etc mas 
fica só na vontade. Temos que vencer um mal registrado em Provérbios Provérbios 6.6 
 
Tem que haver uma decisão. Decida agora: QUAL A MELHOR HORA DO DIA PARA VOCÊ FICAR A 
SÓS COM DEUS PARA LER UM TRECHO DA BÍBLIA E ORAR?  
Quando isso começar a acontecer e se transformar em hábito, os não cristãos começarão vir à você para 
achar o PÃO E A ÁGUA É UMA QUESTÃO DE CAUSA E EFEITO     

 
 



 Agenda da Célula 
 

 

 

          DATA                                             EVENTO 

 
Quarta 
20H30 

 

QUARTAS DE ESPERANÇA 
Um culto para você trazer seus amigos e conhecidos que estão 

sem esperança e sem direção na Vida 

DOMINGO 
09H00-10H00 

                                       

PROJETO - IDE 

Reunião para Líderes, líderes em treinamento e para aqueles 
que querem frutificar para Deus 

 

DOMINGO 
10H00-11H00 

                                       

CULTO CONHECENDO AS ESCIRTURAS – ENSINO 
Um tempo de estudo e de profundo conhecimento da Bíblia 

Traga sua célula, parentes e amigos 
 

DOMINGO 
18H 

 
ORAÇÃO DAS CÉLULAS 

E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; 

e todos foram cheios do Espírito Santo...Atos 4:31 

A partir de Junho será em novo formato e horário  
 

SEXTA  
08/ JUNHO 

20H30 

VÍGILIA PARA TODOS 
“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, 

perseverai na oração” Romanos 12:12 
 

SÀBADO 
16/JUNHO 

  

FESTA JUNINA 
A melhor festa Junina da região! Barracas de Churrasco, caldos, 
Qrentão,Milho, batata frita, Canjica, Bolos, Sorteios e Gincanas! 

Traga seus familiares e amigos. 

22 à 24 / JUNHO 
 

 
ACAMPAMENTO DE MULHERES 

Inscrições com Silmara 
 

23 à 25 / 
NOVEMBRO 

 

 
ACAMPAMENTO DE CASAIS 
Inscrições com Flavio e Danila 

 


