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Bem-vindos a nossa nova série de Mensagens:  EU ESTOU DENTRO! 
 
 

PARA O LÍDER: Libere a profecia abaixo com entusiasmo ao iniciar o Encontro da Célula 
 
Há um fogo dentro de você. Você tem um propósito dado por Deus esperando para 
ser descoberto. Você tem pessoas ao seu redor prontas para incentivá-las. E você 
ainda não sabe, mas tem tudo o que precisa para perseguir sua paixão. Só temos 
uma pergunta: Você está dentro? 
 

TEMA: 1ª Mensagem SOU CONVIDADO PARA PERTENCER Á FAMÍLIA DE DEUS    
              
             2ª Mensagem - Sou inestimável, para o trabalho de Deus 
             3ª Mensagem - Sou Influente, para glória de Deus 
             4ª Mensagem - Sou um investidor na igreja de Deus, na minha Comunidade  

 

MÚSICA: Deixa Queimar -  https://youtu.be/vNpHuzJT7LI 

SENTIR (quebra-gelo)  5 minutos 
Você já se queimou alguma vez? Como foi essa experiência, foi terrível né!  
Mas você sabia que há um fogo que quer queimar dentro de cada um de nós que produz uma paixão 
pelo Senhor maravilhosa. Vamos falar sobre isso nesse encontro. 
 
APRENDER  (de um para todos) 15 minutos 

LUCAS 7:36-50 Ler o texto. Cada um leia um versículo 
 
O que podemos extrair de lição nesta passagem: 

1. Um religioso (fariseu) deu uma festa e convidou Jesus 
2. Uma mulher pecadora sabendo que Jesus estava na festa foi e derramou um perfume caríssimo 
3. Todos os convidados se enfureceram por estar na festa uma mulher pecadora (adultera) 
4. O maior pecado não era o da mulher e sim o de Simão e os convidados que não se interessaram 

e conhecer a história e marcas na vida desta mulher e logo julgaram-na 
5. Jesus aproveita a festa e os convidados e o que a mulher faz para ensinar qual a mensagem que 

Ele traz à todas as pessoas é: O amor incondicional de Deus pelo homem 
 

REFLETIR (de todos para Deus) 20 mimutos 

 
• Jesus é acessível para todos que o convidam para entrar em sua vida- vs 36 
• Onde Jesus está o pecado tem acesso-vs37 
• Jesus conhece a nossa história-vs39 
• A mensagem de Jesus continua sendo o amor inestimável pelo homem- vs47 
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APLICAR (de todos para os de fora) 10 minutos 
 
Jesus nos convida, assim como fez com a mulher pecadora, perdoando seus pecados, quando declarou: 
a quem muito foi perdoado muito ama. 
O convite de Jesus é para todos que se sentem cansados, sobrecarregados e Ele nos dará DESCANSO. 
 
NÓS JÁ FAZEMOS PARTE DA FAMÍIA DE JESUS? 
Se alguém na Célula ainda não fez sua decisão por entregar sua vida e receber Jesus, aproveite a 
oportunidade e conduza uma oração pedindo a pessoa para repeti-la e depois abrace-a. 
Diga a todos: Esse convite de Jesus é que faz queimar nosso coração de paixão por Jesus, pelas pessoas 
e pela igreja local.  
Encerre o encontro com o louvor do início do Encontro. 
O Espírito Santo vai te usar e se manifestar no encontro da Célula. 
Deus os abençoe! 
 

Importante 

                               A agenda da Sua Igreja  
Você ou alguém da Célula divulgue com entusiasmo!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          DATA                                             EVENTO 

23 
OUTUBRO 

20H00 

ENCONTRO IDE 
Treinamento para Líderes e futuros Líderes de Células 

23 
OUTUBRO 

20h00 

TRILHO DE TREINAMENTO 
Para novos discípulos (quem se batizou e foi recebido por 
transferência) e aqueles da Célula que quer crescer na fé 

01 à 03 
NOVEMBRO 

 

 
ACAMPAMENTO DE CASAIS 

Hotel Firenze – Serra Negra 
ACERTOS DAS INSCRIÇÕES COM SILMARA  
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