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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:  3ª Mensagem - Sou Influente, para glória de Deus 
 
             1ª Mensagem – SOU CONVIDADO PARA FAZER PARTE DA FAMÍLIA DE JESUS 
               2ª Mensagem -  SOU INESTIMÁVEL PARA O TRABALHO 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 
Quem foi ou foram as pessoas que mais contribuíram positivamente para você ser quem você é hoje? 
Ouçamos um ou dois testemunhos na Célula 
 
APRENDER  (de um para todos) 15 minutos 
 
INFLUÊNCIA QUE PRESERVA E DÁ SABOR À VIDA: Jesus diz: “Vós sois o sal da terra”. Mt 5.13 
a. Verdade absoluta; 
b. Um Deus real, absoluto e que governa 
c. Nós temos um padrão determinado por Deus 
d. Cultura influenciada pelo maligno precisa ser influenciada pelos filhos de Deus 

INFLUÊNCIA QUE ILUMINA E DA DIREÇÃO  
e. Jesus a luz que ilumina todo homem 
i. Me fez enxergar meu estado e de quem eu sou 
ii. Sei o que faço e para quem faço 
iii. Sei para onde estou indo 

 
Exemplo: MULHER SAMARITANA 
Mude a maneira de pensar sobre a influência! O problema com a visão atual da influência é que 
começa com a plataforma. A influência verdadeira e duradoura sempre começa com as pessoas 
antes da plataforma! 
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REFLETIR (de todos para Deus) 20 mimutos 
TEXTO:2 Coríntios 2:15 

 
INFLUÊNCIA QUE ATRAI A ATENÇÃO (2Co 2.15,16) 
Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem.  
O perfume gera uma mudança no ambiente, o torna mais agradável e com  doçura.  
Como costuma ser o ambiente onde você convide, algo muda com a sua presença? 
Alegria / Tristeza, Organização ou desorganização, Esperança ou desesperança, etc 
 
APLICAR (de todos para os de fora) 10 minutos 
 
Exerça sua influência para os que estão sofrendo, perdidos, sem esperança. 

• Ouça alguém que está sofrendo. 
• Ore por alguém 
• Se ofereça para ajudar 
• Convide para ir à célula e vir à igreja 

Influência nem sempre é instantânea. A influência nem sempre é óbvia! Só porque você não vê 
a colheita / mudança, não significa que a semente não se enraizou. 

 
 
Importante 

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

 

          DATA                                             EVENTO 

06 
Novembro 

20H00 

ENCONTRO IDE 
Treinamento para Líderes e futuros Líderes de Células 

06 
Novembro 

20h00 

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

10 
Novembro 

19h00 

CELEBRAÇÃO ESPECIAL  
Aniversário Pra. Nadia Ventura 

 

10 
Novembro 

19h00 

CONSAGRAÇÃO DE FILHOS 
PAIS COM FILHOS DE 0 À 5 ANOS  

DEVEM PROCURAR O RONALDO PARA REALIZAR O CURSO 
NO DOMINGO ÀS 17H00 
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