
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

2ª semana                                                                                                       Outubro de 2018 – No. 256 

 

Para Líderes / Auxiliares e Anfitriões: Unidade de Vida. “Que eles sejam levados à plena 
unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. 
João 17:23. Para nós, líderes a igreja jamais por se limitar a um lugar de consumo. A igreja é um 
local ao qual pertencemos, permanecemos e somos ligados ao Cabeça que é Cristo e ao Corpo 
d’Ele que somos todos nós.  
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 

 
                             IGREJA LUGAR DE REFÚGIO 

MÚSICA:  https://youtu.be/bbxs1IJNork  Que se abram os Céus 
 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
 
Com base no que foi introduzido no culto pelo nosso pastor; a igreja deve ser um local para que 
tipo de pessoas? Sã ou doentes? Boas ou Más? Permita que a resposta seja objetiva sem entrar 
em polêmicas ou impressões pessoais. Queremos que a CG Zona Norte seja um lugar de 
refúgio para todos. 
 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  
 
João 8:1-11 Ler o texto 
 
Deus está nos chamando para um outro nível de fé cristã e de ser igreja. Não conhecemos e 
história e jornada das pessoas. O que faremos quando chegar nas Células, nos Cultos pessoas 
como a mulher citada no texto? E se for, transexuais, gente com vícios, os divorciados, que 
tratamento vamos dar, acolher ou ignorar? 
 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 

1. Qual o significado espiritual quando Jesus se inclina e com o dedo começa escrever no 
chão? 

Resp. Nunca utilize uma falha moral, para provar seu suposto nível superior de moralidade 
2. Porque Jesus se inclinou? 

Resp. É impressionante como quando junta pessoas o clima fica mais denso, e começam as 
opiniões precipitadas, os julgamentos condenação 

3. Porque os mais velhos foram embora? 
Resp. Eu não vou ocupar o papel do acusador dos irmãos; o Diabo é quem faz isso eu não! 

4. Jesus fica em pé? Porque? 

Resp Porque só em Jesus somos perdoados e restaurados e não condenados; pelo 
         contrário ele nos absolve! 

 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 
 

Orem em grupo para o Senhor sondar o coração; se não há nenhum espírito de crítica e de 
divisão que possa atirar pedra em pessoas que precisam de amor e não de condenação. 
Orem também para que a sua Célula e sua igreja seja um lugar de refúgio para todos que já 
estão e que o Senhor enviará 

https://youtu.be/bbxs1IJNork


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 

 

14OUT 

19h 

CONSAGRAÇÃO DE FILHOS 
Pais que realizaram o curso devem vir ao culto das 19h com 
seus filhos e familiares para consagrar ao Senhor os filhos 

 

20OUT 

13h às 18h 

 
FESTA DAS CRIANÇAS 

Retire seu convite com os professores do Comuna Kids 
 

25 E 28 OUT 
 

 
CÉLULA E CULTO DO AMIGO 

Planejamento é fundamental para êxito na Célula e no 
Culto. Ore, Envolva, e Desafie todos da sua Célula 

27/OUT 
 

 
JANTAR DE CASAIS 

NOITE DO CREPE- RETIRE SEU CONVITE COM 
SILMARA 

 

01/DEZ 
 

 
FESTA DAS NAÇÕES 

Tudo começa com desejo de participar e evangelizar os 
bairros próximos da igreja. O resultado será alegria e 

almas que o Senhor enviará para igreja. 
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