
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

4ª semana                                                                                                         Agosto de 2018 – No. 249 

 

Para Líderes / Auxiliares e Anfitriões: Os melhores líderes preparam discípulos na Célula, assim 
como Jesus. Eles capacitam os membros a participar ativamente. Eles entendem que a Célula é 
um excelente lugar para preparar os discípulos que fazem discípulos. Eles sabem que as pessoas 
aprendem melhor atuando, de modo que permitem que os membros se envolvam com alegria. 

 

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 

 
Dispõe-te, a glória do Senhor nasce sobre Ti 

 
MÚSICA:  Desperta    Pr. Adhemar de Campos    https://youtu.be/uetqqNNDcrs 

 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
 
Compartilhe com seus irmãos da célula uma experiência em que você guardou um objeto ou documento e 
depois não lembrava mais onde havia guardado! 

 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  

 

Isaías 60:1-2 ; João 17:22 – Peça para dois irmãos lerem os versículos sem precisar 
comentar o texto  
 
Todos nós fomos chamados para realizar algo; 

• Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel com um cajado 

• Seguir a Jesus é uma grande aventura e não precisamos usar de subterfúgios como bebida ou 
drogas 

• Fomos chamados para refletir a glória de Deus; - Mt. 5:16 

• Fomos chamados para viver uma vida que cresce 
 

 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 
 

• Quando andamos como cidadãos dos céus, não andamos fazendo mais a vontade dos 
pensamentos; 

• Guardamos um tesouro ( em vaso de barro ) e em nossa fraqueza é que revelamos a glória 
de Deus 

• Moisés deixou o Egito que não queria apenas a glória de uma vida, ele queria a glória da 
eternidade ( aquilo que ele entregou ele não poderia guardar, aquilo que recebeu ele 
entregou e não quis guardar ( a glória de Deus ) 

 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 

 

Existe uma nova natureza vivendo dentro de você ( II Co. 5:17 ); se entregue a viver para glória 
de Deus; envolva-se por inteiro nos desafios espirituais da sua igreja!  
Você quer se dispor? Há uma glória escondida em todos nós; deixe essa glória brilhar! 

 



 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 
 

25 
AGOSTO 

 

 

ENCONTRO REGIONAL P/ PASTORES E LÍDERES 
CG SÃO MATEUS 

ÀS 19h – Desafie os Membros da Célula para participar 
 

23 à 25 / 
NOVEMBRO 

 

 

ACAMPAMENTO DE CASAIS 
Inscrições com Flávio e Danila 

 


