
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

2ª semana                                                                                                      Novembro de 2018 – No. 261 

 

Para Líderes / Auxiliares e Anfitriões: Lidere pelo exemplo: Paulo disse algo semelhante em I 
Coríntios 11: 1: “Sigam meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo”. Paulo liderou pelo 
exemplo. Então, como isso se aplica em uma célula? Em geral, mostre aos outros o que você quer 
que eles façam através do seu exemplo. John Wimber, fundador do movimento Vineyard 
(Videira),costumava dizer: “As pessoas valorizam o que fazem e fazem o que valorizam”. Se 
você quer saber o que uma pessoa valoriza, apenas observe o que ela está fazendo.  
 

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 Vida Abençoada 

MÚSICA:  Pela fé – Adhemar de Campos  
 

S- SENTINDO (Uns aos outros) 

Conte ao grupo uma experiência de fé que marcou a sua vida! 
 

A- APRENDENDO (De um para todos)  

 
Texto: Gálatas 3.6-15 
1º O que Cristo realizou em nossas vidas de acordo com os versos 13 e 14? 
2º Quais pessoas são abençoadas juntamente com Abraão de acordo com o verso 9? 
3º Você está disposto a ousar mais em sua fé? 
4º Cite algumas ações práticas de fé que Abraão teve (Não é necessário ler as referências) 

• Obedeceu ao chamado de Deus, confiando seu futuro ao Senhor (Hb 11.8); 

• Creu no sobrenatural, focando no poder de Deus não em sua debilidade (Hb 11.11); 

• Entregou seu filho no altar – mostrando que Deus é mais importante (Hb 11.17); 

• Enfrentou as dificuldades fortalecendo sua fé, dando glória a Deus (Rm 4.20). 
 

R- REFLETINDO (De todos para Deus) 

 
Você tem compreensão de que foi incluído na benção de Abraão? (Gl. 3.9) 
Quais benção o pai da fé tinha sobre a sua vida? 

• Abençoados para CONQUISTAR 

• Abençoados para FRUTIFICAR 

• Abençoados para MULTIPLICAR 
 

Profetize uns aos outros que estas bênçãos sobre suas vidas! 
 

A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 

“Todo nascido de novo, pela fé, foi justificado, mas nem todos têm luz dessa verdade e, por isso, 
não desfrutam de uma vida abençoada”. 
 
Oração para que esta realidade seja vivida por todos os filhos de Deus! 
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