
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

1ª semana                                                                                                       Outubro de 2018 – No. 255 

 

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 

 
                             RELACIONAMENTOS RESTAURADOS 

MÚSICA:   
 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
 
Todos nós precisamos de amigos! Nós não fomos feitos para viver sozinhos!  Você tem amigos? 
 
A-  APRENDENDO (De um para todos)  
 
1) O Senhor quer restaurar a proximidade (Efésios 2:13) 
A rede social nos aproxima de quem está longe e nos distancia de quem esta perto. 
2) O Senhor destruiu barreiras e muros (Efésios 2:14) 
Temos que amar ao invés de odiar, temos que perdoar ao invés de revidar. 
3) Ele nos fez um novo homem e nos deu uma nova perspectiva (Efésios 2:15) 
Não podemos deixar que a sociedade influencie o nosso caminho, temos que ser diferentes e 
buscar direção em Deus! 
4) Deus restaurou nossa amizade com Ele (Efésios 2: 16-18) 
O Senhor nos deu o acesso ao Pai! 
 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 
 
Assim como a oração do Pai Nosso "Perdoa as nossas dividas, assim como perdoamos os nossos 
devedores". 
 
Se não perdoarmos, não seremos perdoados! 
 
Quando perdoamos recebemos bencãos em dobro! 
 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 
 

Invista tempo com Deus e com o seu reino! 
Invista tempo em seus amigos! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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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