
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

3ª semana                                                                                                         Agosto de 2018 – No. 248 

 

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 

 
A IGREJA DE JESUS PRECISA DE VOCÊ! 

 
MÚSICA:  Eis-me Aqui    Pr. Adhemar de Campos    https://youtu.be/Xg8oCyeNYwc 

 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
 
Conte para seus irmãos qual a experiência mais marcante que você já teve ao fazer parte da Comunidade 
da Graça! 

 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  

 

Marcos 1:29-28 – Peça para cada membro da Célula ler um versículo  
 
Embora Jesus tenha realizado muitas curas na cidade de Cafarnaum; Jesus prioriza algumas 
coisas: 

 

• Seu tempo de comunhão com o Pai – vs. 35 

• Chamou seus discípulos para ir com Ele – vs. 38 

• Foi anunciar o Evangelho em outras cidades – vs 39 
 
Aprendemos nessa passagem que Jesus  conta com trabalhadores no seu reino; 
Que cada um dos que fazem parte do seu reino tem um potencial indispensável; 
Que precisamos orar por mais trabalhadores para o serviço no reino de Deus; 
 

 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 
 

Jesus nos chama de irmãos, ( Hb. 2:11 ); é assim que somos para Ele, limitados, imperfeitos, 
porém temos o essencial: coração obediente para segui-lo e servir na sua igreja. 
Se Jesus nos chama de irmãos sendo tão imperfeitos, qual deve ser nossa atitude para com 
nossos irmãos na célula? ( Resp. Não censurar os irmãos, ser mais humanos, e amá-los em 
todo tempo. ) 
 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 

 

De que maneira você pode cooperar mais na igreja de Jesus olhando para seus irmãos? 
Pense em algo prático que você e sua Célula podem fazer para a igreja de Jesus para atrair  
novos irmãos ( todos compartilham e alguém da célula anote as ideias depois orem  sobre 
tudo que for falado ) 



 

 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 

 


