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SÉRIE – PROJETO DE VIDA 2020 – SONHANDO COM DEUS 
          
Louvor: Mais forte que morte - https://youtu.be/HMH5EnH2FvA 
Querido(a) facilitador da Célula; estamos convencidos que o momento da adoração na Célula é fundamental 
para o fluir do Espírito Santo, quero estimular você e todos os membros da célula que lidera a atrair a atmosfera 
do Espírito Santo no encontro e deixa-lo guiar para aquilo que ele irá fazer na Célula. Comece a Célula com 
adoração e deixe o Espírito Santo com liberdade, oremos muito, adoremos muito, o fluir dele é maravilhoso! 
 
SENTIR (quebra-gelo)  5 minutos 
Compartilhe um livro que você leu que tenha marcado sua vida 
 
APRENDER  (de um para todos) 15 minutos 
Texto: Rm 11:33-35 
 
É essencial sabermos que em Deus está toda a fonte de sabedoria e inteligência. 
Além disso que há uma diferença entre Capacidade Intelectual e Sabedoria – Uma pessoa simples sem 
muita “ciência pode ser dotada de sabedoria” enquanto outros muito capazes intelectualmente não 
aplicar com sabedoria tal conhecimento. Alerta! 
 
REFLETIR (de todos para Deus) 20 mimutos 
1. COM DEUS TUDO INICIA COM REVELAÇÃO, NÃO COM INTELECTO. Mas, quando aprouve a Deus, [...], Revelar 

seu Filho em mim,  Gl 1:15,16 
2. DA REVELAÇÃO AO EXERCÍCIO INTELECTUAL. Pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica 

infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento; cantarei com o espírito, 
mas também cantarei com o entendimento. 1 Cos 14:14,15  

Um EU passivo, alienado, frágil, que não assume seu papel de líder da psique (mente) perpetua suas mazelas e 
misérias, preserva suas fobias, inseguranças, humor depressivo e impulsividade. Cury A. 

3. DO EXERCÍCIO AO CRESCIMENTO INTELECTUAL. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede 
meninos na malícia, e adultos no entendimento. 1 Co 14:20 

Em todas as atividades humanas, a gestão é fundamental; sem uma gestão adequada, uma empresa vai à falência, uma família 
entra em decadência, organizações e nações entram em colapso e desordem. Se o mundo exterior isso é válido, muito mais 
deveria ser na mente humana. Cury A. 
4. UMA MEDIDA DE EQUILIBRIO E MODERAÇÃO. E, demais disto, filho meu, atenta: não há limite para fazer livros, e o 

muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus, e guarda os seus 
mandamentos; porque isto é o dever de todo o homem. Ec 12:12,13 

5. UMA MEDIDA DE BOM SENSO. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que 
se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Cl 2:8 

Fontes de alimento do nosso intelecto: Mídias tradicionais, vídeos, leituras, rede sociais e discussões com assuntos: 
þ  Relevantes e saudáveis e equilibrada: Espiritualidade, Família, Profissão, Ministério Saúde, Política, Economia, 

Entretenimento, Relacionamentos. (Ouça, filtre, retenha o que é bom – Não despreze as pessoas) 
ý Irrelevantes e doentio e desequilibrada: Fofoca; Entretenimento com conteúdo: Malicioso, exagerado, destrutivo; 

Assuntos polêmicos e intermináveis; Culto a estética disfarçada de vida saudável; Conteúdo que PRODUZ 
REVOLTA. 
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Precisamos aprender a administrar a construção dos pensamentos e a reeditar as zonas 
de conflitos para: Expandir habilidades, desenvolver inteligência emocional, 
inteligência interpessoal (próximo) e intrapessoal (autoconhecimento) Cury A. 

 

APLICAR (de todos para os de fora) 10 minutos 
 

þ LEIA SUA BÍBLIA DIARIAMENTE 
þ APROFUNDE-SE EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO 
þ FIQUE ATENTO ÀS NOVIDADES, SEM PERDER SEUS VALORES 
þ LEIA BONS LIVROS 
þ ATUALIZE-SE COM OS JOVENS e OUÇA SABEDORIA DOS MAIS VELHOS 

 
CONCLUSÃO: Fé não anula a razão, porém A RAZÃO SE CURVA DIANTE DO CONHECIMENTO DE DEUS 
Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o 
entendimento à obediência de Cristo; 2 Co 10:5 
 
TESTEMUNHAR (de todos para a Célula) 10 minutos 
NOVO: Precisamos dar ênfase neste momento da célula: Conte para os irmãos da Célula quem o 
Senhor preparou para você falar de Jesus esta semana! 
Devemos tornar esse desafio um hábito entre nós! Se não falou pra ninguém, peça que a célula ore para 
você falar de Jesus para alguém na próxima semana. 

 
A agenda da Sua Igreja 

Você ou alguém da Célula divulgue com entusiasmo!  
 

 

          DATA                                             EVENTO 

17 
MARÇO 
20h00 

IDE - TRILHO DE TREINAMENTO 
Para todos que lideram Células, Que vão liderar e novos 

membros que se batizaram em 2018 E 2019 e foram recebidos  
19 

MARÇO 
20h00 

CÉLULA NOS LARES 
Desafie os membros da Célula a trazer amigos para conhecer 

a Célula 

29 
MARÇO 
19h00 

CULTO DO AMIGO 
Neste culto traremos amigos que valorizamos e desejamos  

vê-los conosco no culto! Ore desde já e vá lançando o convite 
as pessoas e no dia marque com elas e juntos venham ao 

culto. 

 
ACAMPAMENTOS: MULHERES/CASAIS/JOVENS 

Faça sua Inscrição no balcão de informações! 
Não deixe para última hora 
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