
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            

  

Boletim de Células 
 

3ª semana                                                                                                      Novembro de 2018 – No. 262 

 

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:  Santo Espírito - Laura Souguellis 
 

S- SENTINDO (Uns aos outros) 

Dois ou três irmãos (ãs) compartilhem suas experiências de gerar filhos! 
 

A- APRENDENDO (De um para todos)  

 
Texto: Gálatas 4.4-8 
1º Que identidade recebemos para ter de fato uma vida abençoada? Gl 4.1-4 
2º O que fez a diferença na vida de Jesus e que nós também recebemos? Gl 4.6 
3º Abraão teve dois filhos o que representa para nós? Gl 4.22-24 
 

R- REFLETINDO (De todos para Deus) 

 
1. Quais constatações o Espírito Santo revela para Paulo sobre a igreja? (Vs 9, 19) 
2. Estas constatações são as mesmas dos nossos dias? 
3. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. 

O mesmo acontece agora. G 4.29 –  O que isso significa? 
4. É possível que tenhamos uma identidade de filhos, posição de herdeiros, mas vivermos 

escravizados espiritualmente? 
 

A-  APLICANDO (De todos para os de fora) 

VIVER DE FORMA ABENÇOADA E PRÓSPERA É COLOCAR EM PRATICA A IDENTIDADE DE FILHOS DE DEUS, 
DESFRUTANDO DO RELACIONAMENTO E DA HERANÇA QUE O PAI CELESTIAL NOS PROPORCIONA. 
 
Como podemos potencializar e desfrutar de tudo o que o Pai tem para seus filhos? 
Efésios 5.18-21 
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