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CASA  
CIA NISSI 

 
MÚSICA: A CASA É SUA - https://youtu.be/5QHF5OQeFOs 
 
SENTIR (quebra-gelo)    
Usando o vídeo como introdução no encontro da célula, passe os primeiros quinze minutos do vídeo 
e depois pergunte quais as bagagens que o personagem carregava consigo. O que representava a 
areia, o porta-retrato, o banco, o paletó, etc. Tenham um fórum de aprendizado juntos. 
 
APRENDER (de um para todos) 
 
Em Efésios 4:22-24 encontramos duas declarações: 
 
VELHO HOMEM OU VELHA NATUREZA 
NOVO HOMEM OU NOVA NATUREZA 
 
O que representa o velho homem? 
Quais as atitudes do novo homem? 
 
“no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo 
as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do 
novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. 
Somos ensinados há: reconhecer o velho homem (suas bagagens, pecados, mentiras e sem  
salvação); e revestir-se do novo homem.” (Arrependimento, metanóia = mudança de mente e coração, 
viver no espírito= vida nova, modelo do céu) 
 
REFLETIR (de todos para Deus) 
 
PODEMOS CONFERIR QUE: 
Ou nos despimos do velho homem com suas bagagens e sua velha natureza que não agrada a Deus 
ou continuaremos a carregar essas bagagens (mentira, o passado, a mesmice, etc) 
Como deixar de ser o velho homem ou ter a velha natureza? 
 
APLICAR (de todos para os de fora) 
 
Para viver a vida do Novo Homem, é preciso vir ao altar e se entregar a Cristo, e participar da 
igreja que é a obra prima que Deus criou para ser socorrido, cuidado e abençoado! 
 
Você quer continuar carregando sua bagagem pesada ou Quer vir a Cristo e entregar tudo a Ele? 
 
Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 
meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a 
vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve 
Mateus 11:28-30 
                                                      



 

                   BOLETIM DE CÉLULA                   Nº 286                                                                                                              
                                                                           23 a 29 de Junho 

LÍDER DA CÉLULA PEÇA PARA ALGUÉM DA CÉLULA COM PAIXÃO E ENTUSIAMO 
COMPARTILHAR A AGENDA 

 

Agenda da Célula 
 

          DATA                                             EVENTO 

 
26/JUNHO  

Quarta 
20h00 

 

PROJETO IDE 
Reunião para Líderes, líderes em treinamento e para aqueles 

que querem frutificar para Deus 
 

28 à 30 
JUNHO 

 
ENCONTRÃO NACIONAL JOV / ADOLESC 
ESTÂNCIA ÀRVORE DA VIDA - SUMARÉ 

Não deixe para última hora!  
Procure Marcos e Paula / Filipe e Ana 

1 a 4 / JULHO 
SEMANA  

DE PRIMÍCIAS 
 

 

TODA IGREJA ORANDO! 
 

06 / JULHO 
17H 

 

 
FESTA JULINA 

PROPÓSITO DE DIVULGAR A IGREJA E REVERTER O RECURSO 
PARA A RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO  

 

14/ JULHO 
Homens de 

Honra 
 

 
ENCONTRO HOMENS DE HONRA 

PAIS E FILHOS 
SÍTIO DO PICO  

 

02 à 02 
AGOSTO 

 

 
ACAMPAMENTO DE MULHERES 

Hotel Firenze – Serra Negra 
Inscrições com Silmara 

 

01 à 03 
NOVEMBRO 

 

 
ACAMPAMENTO DE CASAIS 

Hotel Firenze – Serra Negra 
Inscrições com Silmara 
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