
Uma igreja família,  
vivendo o amor de Cristo,  
alcançando o próximo       
e formando discípulos”            
  

Boletim de Células 
 

3ª semana                                                                                                       Setembro de 2018 – No. 253 
 
Para Líderes / Auxiliares e Anfitriões: Os componentes da célula são comunhão, edificação 
e evangelização. Dos três, o evangelismo é o mais dinâmico. Pratique esse Hábito. 
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 

 
QUEIME SEUS  NAVIOS 

MÚSICA:  Deixa Queimar -  https://youtu.be/951YV69gYaQ 
 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
Conte para os irmãos da célula como Jesus entrou no seu coração e mudou o seu 
propósito de vida? ( Peça para 1 ou 2 contarem essa experiência ) se todos falarem o encontro 
ficará muito prolongado. 
 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  
I Reis 19:19-21 Leia o texto e extraia o principio contido nele: 

1. O profeta diz a Eliseu ( Segue-me ) “O Senhor tem um propósito na tua vida” 
2. Eliseu se despede do seu passado – não tem volta 
3. Andar com Jesus envolve riscos – a vida com Jesus não errado! 

 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 
 
A Vida com Jesus vai exigir que: 
 
Se você quiser manter o seu passado você estará construindo pontes e estará levantado 
muros quanto ao seu futuro; quebre as pontes e não deixe se levantar muros para o futuro 
brilhante que Deus tem pra você; 
Mas se você construir muros quanto ao seu passado, certamente você estará levantando 
pontes para o seu futuro 
 
Martin Luther King disse: Existem muitas coisas que eu quis segurar nas minhas mãos, e 
todas elas eu perdi; mas aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus elas estão lá e estão 
melhores do que eu deixei 

 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 
 
A caminhada com Jesus vai exigir que você queime seus navios! 
Não tem volta! 
 
Hoje temos 3 escolhas  

1. Viver no passado 
2. Permanecer somente no presente 
3. Provocar o nosso futuro 

O futuro é consequência das escolhas do presente! 
Você já queimou seus navios? 
 
Oração: Conduza um tempo de Oração na célula e dê liberdade para o Espírito Santo agir! 



 
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 

LIVRO: KRIPTONITA – ADQUIRA O LIVRO 
 

DOMINGO 
10H00-11H00 

                                       
CULTO CONHECENDO AS ESCIRTURAS  

Um tempo de estudo e de profundo conhecimento da Bíblia 
Traga sua célula, parentes e amigos 

TEMA: O Corpo de Cristo 
 

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 CÉLULA POR NOMES QUE 

QUEIRAM, CONVIDAR E TRAZER PARA A ÚLTIMA 
CÉLULA DO MÊS E NO CULTO DO DIA 30 

 

27/OUT 
 

 
JANTAR DE CASAIS 

NOITE DO CREPE- RETIRE SEU CONVITE COM 
SILMARA 

 


