
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

4ª semana                                                                                                          Junho de 2018 – No. 243 

 

Para Líderes / Auxiliares e Anfitriões: Um encontro poderoso da Célula é quando Dirigente e Auxiliar se 
encontram para preparar e orar pelo encontro. Algo poderoso acontece! Separe uma note para 
conversarem sobre o Tema e estratégias que pretendem aplicar para o encontro da célula. Vai ser 
maravilhoso. O Poder, Propósito e Presença do Senhor estará no encontro da Célula 
 

Para a sua célula: A ORAÇÃO DAS CÉLULAS às 18hs tem sido uma benção. Muitos membros de nossas 
células não têm vindo. Tudo que Deus faz é fará será POR MEIO DA ORAÇÃO EM GRUPO. Crie uma 
forma de uni-los nesse projeto maravilhoso 

 
SIGA-ME :  A ALEGRIA DE UMA VIDA EM COMUNIDADE 
 
 
MÚSICA: Igreja Famíla – Pr. Adhemar de Campos 

 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 

Compartilhe com seu grupo as perguntas e ideias da primeira parte da página 79 – “Os Três 
Mosqueteiros”. 

Destaque a importância e os benefícios de viver na companhia de outras pessoas 

 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  

Leia e estude com antecedência esse capítulo (páginas 79 a 84) para compartilhar no encontro da 
célula. Pontos principais: 
 
Vida em Comunidade 

• 1ª verdade: Vivemos para Deus. 

• 2ª verdade: Vivemos para os outros. 

• Egoístas ou altruístas: O que desejamos ser? 
 

A Ceia do Senhor 

• Para quem é a Ceia? 

• O que representam o pão e o vinho na Ceia? 

• Para que participamos da Ceia? 
 
Mandamentos Recíprocos 

• Qual a finalidade dos mandamentos recíprocos? 

• Quais valorizam os relacionamentos? 

• Quais protegem os relacionamentos? 

• Quais contribuem para o crescimento dos outros? 

• Quais são para o serviço? 

 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 

Conduza este tempo de acordo com as questões da apostila na página 84. Leia as perguntas e confira 
se todos responderam. Você pode pedir para cada um compartilhar suas respostas. 

Ajude as pessoas que tiveram alguma dificuldade nessa parte. Cuidado para não constranger ninguém. 

 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 

Conduza este tempo de acordo com as questões na página 85. Compartilhem os desafios práticos de 
cada um a fim para que possamos viver uma vida verdadeira em comunidade 
1. No final, abra um espaço para cada membro do grupo compartilhar necessidades e orem uns pelos 

outros. 



Anuncie o próximo tema com entusiasmo 

 Agenda da Célula 
 

 

 
 

20 a 22  
de Julho 

( Mulheres) 
 

27 a 29 
de Julho 

( Homens ) 
 

 
Para quem quer se batizar ou transferidos de 

outros ministérios.  
Informações e inscrições nos cultos  

aos domingos ou pelo (11) 3628-4116 
em horário comercial. 

 

BATISMO NAS ÁGUAS 
Domingo 29/07 às 19 horas na CG Zona Norte 

 

          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 
 

23 à 25 / 
NOVEMBRO 

 

 

ACAMPAMENTO DE CASAIS 
Inscrições com Flávio e Danila 

 


