
“Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

4ª semana                                                                                                       Outubro de 2018 – No. 258 

 

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 

 
Série: Uma igreja Acolhedora – Os novos Amigos da Família de Deus 

 

MÚSICA:  https://youtu.be/d-meRD4YsFg   Amigo de Deus 
 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
 
Você teve amigos na infância que ainda mantem contato pessoal? (Exceto pelas redes sociais) 
 

A- APRENDENDO (De um para todos)  
 
O contato pessoal João 3.1-2 
Quem era Nicodemos? Um mestre da religião judaica 
Qual o motivo do contato? Reconheceu que havia algo diferente em Jesus que a sua religião 
não proporcionava, portanto gostaria de ouvi-lo mais sobre sua vida. 
Qual horário do contato? A procura de noite revelava um ato de covardia e vergonha em externar 
sua fé em admiração no filho de Deus, afinal a sua religião e tradição o reprovava. 
 

R- REFLETINDO (De todos para Deus) 
 
O Assunto abordado Jo 3.3-10 
A resposta de Jesus: A porta para entrar no Reino de Deus é o Novo Nascimento 
O motivo do Novo Nascimento: Nascemos espiritualmente mortos pelos pecados sem entender 
o que é espiritual e sem relacionamento com Deus, precisamos de uma regeneração ( mudança 
de vida ); pela Palavra e pelo Espirito Santo. 
Uma promessa antiga: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e 
tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne Ez 36.25,26) 
 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 
 

Oração para que Jesus conceda a experiência do Novo Nascimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/d-meRD4YsFg


 
 

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 
 

08/ Dez 
 

 
II Festa das Nações 

Líder, compartilhe o projeto com os membros de sua 
célula e envolva todos no projeto. Vai ser Uma benção! 

 


	MÚSICA:  https://youtu.be/d-meRD4YsFg   Amigo de Deus

