
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

1ª semana                                                                                                       Setembro de 2018 – No. 251 

 

Para Líderes / Auxiliares e Anfitriões: Os componentes da célula são comunhão, edificação e 
evangelização. Dos três, o evangelismo é o mais dinâmico. De fato, a comunhão mais íntima 
ocorre quando o grupo de pessoas compartilha uma causa comum. Como soldados que não se 
conhecem, mas chegam ao ponto de arriscar suas vidas por um companheiro de batalha, porque 
eles têm um propósito comum para combater a batalha. Da mesma forma, os cristãos 
desenvolvem uma profunda comunhão quando compartilham a visão de alcançar pessoas 
perdidas. 
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 

 
TEMPOS DE RESTAURAÇÃO 

 

MÚSICA: Ousado Amor         https://youtu.be/wSKKEAnLTDw 
 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
Alguma vez você conseguiu restaurar um objeto ou outra coisa qualquer? Foi Fácil ou Difícil? 
Compartilhe uma experiência.  Para não se prolongar um ou dois membros falem; os demais 
ouçam. 
 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  
Deus sempre trabalha com coisas novas; Ele trabalha com novidade de vida! 
Ele se esquece, apaga nossas transgressões, não podemos ficar lembrando nossos pecados; 
Nosso Deus Poderoso não se lembra; porque eu tenho que lembrar? 
Ela está interessado em manifestar sua Glória na terra! Habacuque 2:14 

 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 
Leia atentamente o texto de Atos 3:18-21; Peça para cada membro da Célula explicar: 
1° vs.18 Que tipo de sofrimento teve Jesus Cristo? 
2° vs 19 O que todo cristão deve fazer? 
3° vs 21 Jesus ainda não voltou porque aguarda cada um de nós ser restaurado, você admite  
isso na sua vida? 
 
 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 
 

Eclesiastes 11:5 diz: Não sabemos o caminho do vento. Não sabemos como ser forma os ossos 
de uma criança na barriga de uma mãe; Por isso não sabemos as obras de Deus que tem poder 
para fazer todas as coisas! 
Divida a Célula de dois em dois e pergunte quais áreas da vida do seu irmão ele precisa ser 
restaurado, depois fale das suas que deseja também ver a restauração e Orem juntos. 
O Espirito Santo vai agir na oração que fizemos como igreja de Jesus. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 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 
 

27/QUI 
30/DOM 

 
CÉLULA DO AMIGO  /  CULTO DO AMIGO 

 
ORE COM TODA  SUA CÉLULA POR NOMES QUE 
QUEREM,CONVIDAR E TRAZER PARA A ÚLTIMA 

CÉLULA DO MÊS E NO CULTO DO DIA 30 
 


	MÚSICA: Ousado Amor         https://youtu.be/wSKKEAnLTDw

