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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: 2ª Mensagem SOU INESTIMÁVEL PARA O TRABALHO DE DEUS 
 
             1ª Mensagem – Sou Convidado para fazer parte da família de Jesus 
              
             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 

Líder separe metade de uma folha de sulfite e entregue para cada membro da célula. Cada 
membro da célula deverá escrever seu nome no rodapé (final) da folha com letra pequena, de 
forma que fique a folha com bastante espaço livre acima. Após escrever o nome, cada pessoa 
deve entregar o seu papel para a próxima pessoa, girando em sentido horário, este ao receber 
deverá ler o nome embaixo e escrever no canto superior, em uma única linha, uma qualidade do 
seu irmão, em seguida, dobre a parte onde você escreveu para que ninguém leia. Após esta 
etapa passe novamente o papel para a próxima pessoa, faça isso sucessivamente até que o papel 
chegue nas mãos da pessoa que tem o seu nome escrito. Finalizando, a pessoa abra e leia as 
qualidades que cada um escreveu a seu respeito, louve a Deus por isso 
 
APRENDER  (de um para todos) 15 minutos 

Texto: I Co 12:12 Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e 
todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a 
Cristo. 
 
Inestimável:  Que não se consegue avaliar ou estimar (valor); incalculável, de valor excessivo, 
incalculável, precioso 
 
Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso 
espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Co 6:20 
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REFLETIR (de todos para Deus) 20 mimutos 

 
A maioria das pessoas não se sente boa suficiente ou talentosa  

• Baseiam-se em experiências do passado; 
• Baseiam-se na pseudo insignificância do anonimato; 
• Baseiam-se na desgraçada comparação; 

Não que sejamos capazes, por nós, de pensar [ou fazer] alguma coisa, como de nós mesmos; 
mas a nossa capacidade vem de Deus, 2 Co 3:5 
 
 
Cada parte do corpo é importante  
[...] os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que 
pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós 
são indecorosos são tratados com decoro especial. 1 Co 12:22,23 

Se você fizer sua parte Deus fará a dele 
Parte de Deus 
Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da 
igreja. E a igreja é seu corpo; ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo 
mesmo todas as coisas em toda parte. Ef 1:22,23 
Minha parte 
Estou dentro, sou igreja! 
Estou dentro, sou inestimável! 
Estou dentro, sou preenchido e completo para o trabalho de Deus. 
 
 
APLICAR (de todos para os de fora) 10 minutos 
 
Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 
noventa e nove, e vai após a perdida até que venha a achá-la?  Lc 15:4 
Todos nós somos indispensáveis, importantes, inestimáveis para Deus e para Sua obra!  
Você está dentro? 
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Importante 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          DATA                                             EVENTO 

30 
OUTUBRO 

20H00 

ENCONTRO IDE 
Treinamento para Líderes e futuros Líderes de Células 

30 
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 


