
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

1ª semana                                                                                                         Agosto de 2018 – No. 247 

 

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, CONVIDE, CONTATO 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  -  A FAMÍLIA RESTAURADA 
 
MÚSICA:  Igreja Família – Pr. Adhemar de Campos 

 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
 
Pensando no tema “A célula mãe”, página 119, pergunte a todos: Quem são as pessoas que moram com 
você na sua casa? 

 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  

 
Leia e estude com antecedência as páginas 119 a 125 para compartilhar na célula. Pontos principais: 

 
O casamento no mundo atual 

• Por que as pessoas se casam hoje em dia? 

• Quais são os objetivos errados de um casamento? 
 
O casamento sob o ponto de vista de Deus 

• Para que a família foi criada por Deus? 

• Quais os 3 objetivos do casamento segundo Gênesis 1.26-28? 
 
A autoridade na estrutura familiar 

• Como deve funcionar a autoridade dentro da família? 
 
Os papéis na família 

• Qual é o papel do marido? 

• Qual é o papel da esposa? 

• Qual é o papel dos filhos? 

• Qual é o papel dos pais? 

 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 

 
Conduza este tempo de acordo com as questões da apostila na página 125 e 126. 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 126. 
Destaque os desafios práticos de cada um a fim de termos nossa família restaurada e abençoada por 
Deus.  E assim concluímos o SIGA-ME na célula. Parabéns a todos! 



 
 

 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  
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 

 


