
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

4ª semana                                                                                                          Julho de 2018 – No. 246 

 

Para Líderes / Auxiliares e Anfitriões: Células eficazes são o potencial de crescimento da igreja local. 
Essas células não só possuem esse potencial de crescimento como podem se transformar em verdadeiros 
hospitais para as pessoas machucadas e verdadeiras estufas para o crescimento espiritual. Você está 
liderando uma célula de muito potencial; ORE, SONHE e CONVIDE pessoas sua  Célula ela é poderosa. 
 

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  -  UMA VIDA PRÓSPERA 
 
MÚSICA:  A Cada Manhã – Asaph Borba 

 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 

Compartilhe com seu grupo a fábula da página 109 – “Os ovos de ouro”. Que lição cada um tira 
dessa fábula? 

 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  

 
Leia e estude com antecedência as páginas 109 a 114 para compartilhar na célula. Pontos principais: 

 
A prosperidade de Jesus 

• De acordo com Mateus 17.24-27, de onde vinham os recursos na vida de Jesus? 
 
A verdadeira prosperidade não envolve só dinheiro 

• O que é prosperidade na visão bíblica? 

• O que é prosperidade nas palavras de Jesus? 

• O que é prosperidade segundo Paulo? 

• O dinheiro pode se tornar um deus na vida das pessoas? 
 
Dízimos e ofertas – Bênção e proteção 

• Como os cristãos nascidos de Deus e beneficiários da graça dão seus dízimos? 

• O que Jesus falou sobre o dízimo? 

• O que representa a oferta? 

• Devemos ser generosos como nosso Deus é generoso. Em que devemos ser generosos? 

 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 

Conduza este tempo de acordo com as questões da apostila na página 114 e 115. Leia as perguntas 
e confira se todos responderam. Você pode pedir para cada um compartilhar suas respostas. 

 

 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 

Conduza este tempo de acordo com as questões na página 115.  
Destaque os desafios práticos de cada um a fim de sermos fiéis em nossos dízimos e ofertas. 

1. No final, abra um espaço para cada membro do grupo compartilhar necessidades e orem uns pelos 
outros. 

2. 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  
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 

 


