
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            
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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 

 
Uma igreja Acolhedora 

MÚSICA:  Quando ele vem -  https://www.youtube.com/watch?v=4zI7CPEXgQg 
 
S- SENTINDO (Uns aos outros) 
Conte aos irmãos da célula uma experiência de um trabalho voluntário envolvendo sua atividade 
profissional ou um talento! 
 

A- APRENDENDO (De um para todos)  
 
Atos 11.20-26 – Ler o texto 
 
A igreja de Atos é um modelo de acolhimento e impacto na sociedade. Neste contexto foram 
acolhidos perseguidores, como Saulo e muitos necessitados que Senhor proporcionava cura, 
libertação, salvação e restauração em todas as áreas. Queremos que a CG Zona Norte seja um 
lugar de refúgio para todos. 
 
R- REFLETINDO (De todos para Deus) 

1) Uma igreja acolhedora tem o que oferecer – Atos 11.21 
2) Uma igreja acolhedora é cheia de alegria e encorajamento – Atos 11.22-23 
3) Uma igreja acolhedora tem testemunho social e espiritual Atos 11.24 
4) Uma igreja acolhedora tem companheirismo Atos 11.25-26 
5) Uma igreja é acolhedora quando torna mais parecida com Cristo Atos 11.26 

 
 
A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 
 

O que fez de Barnabé mais parecido com Cristo foi o fato de ser Cheio do Espírito Santo e ser 
disponível, portanto: 
 
Ore para que todos em sua célula sejam e permaneçam cheios do Espírito Santo. 
 
Ore oferecendo seus dons e talentos para ser instrumento de Deus em favor dos necessitados. 
 
 
 
 
 
 



 
 

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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