
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

4ª semana                                                                                                       Setembro de 2018 – No. 254 

 

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 

 
Temor ou Amor de Deus? 

MÚSICA:  Quero conhecer Jesus -  https://youtu.be/rBVjbjGVVjo 
 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
Conte para os irmãos da célula se você já teve medo de Deus alguma vez! 
 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  
Exemplo de homens que tiveram medo de Deus: 
a) Moisés (Êxodo 3: 1-6) b) Isaías (Isaías 6: 1-5) c) Pedro (Lucas 5: 1-8) d) Paulo (Atos 9: 1-5) 
 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 
 
Quando estamos vivendo no pecado, temos medo de Deus. 
Mas Cristo nos libertou do pecado pela graça de Deus - Efésios 2: 1-10 
Muitos cristãos hoje declaram estar vivendo debaixo da graça, mas se esquecem que 
precisamos viver no temor do Senhor, pois é o princípio da sabedoria. 
Muitas vezes abrimos mão dos valores de Deus, e fazemos as coisas que queremos dizendo que 
vivemos na época da graça 
A falta temor de Deus existe em nós porque deixamos o altar da oração e comunhão com Deus! 
Não é porque digo que sou filho de Deus que basta! Será que tenho vivido uma vida de filho de 
Deus? Como tem sido meus dias fora da igreja? 
 
 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 
 

Temer a Deus e levar Deus a sério! 
 
Temer a Deus é: 
a) Ouvir a Sua voz; 
b) Saber que seremos vencedores contra todo ataque de Satanás; 
c) Ter uma vida de santidade; 
 
Se quisermos ser a igreja de Cristo, temos que nos posicionar, olhar pra dentro de nós e 
examinarmos o nosso coração;  
Aqueles que andam de qualquer forma colherão os seus frutos - morte. 
Mas aqueles que buscam ao Senhor de todo o seu coração, também colherão os seus frutos - 
vida. 
A graça não nos dá o direito de viver uma vida de qualquer jeito! 
 
1) Nossas atitudes tem revelado Jesus em nossa vida? 
2) Temos andado no temor de Deus? 



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/OUT 
 

 
JANTAR DE CASAIS 

NOITE DO CREPE- RETIRE SEU CONVITE COM 
SILMARA 
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