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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Gálatas 5.22,23 

 

O fruto do Espírito se revela na vida de um cristão produtivo. No processo da transformação da sua vida sempre 

haverá a sua parte e a parte de Deus. 

 

Deus participa na transformação da minha vida... 

 

1. Utilizando sua PALAVRA (2ª Timóteo 3.16,17). Se você está pensando seriamente em ter sua vida 

transformada, precisa conhecer a Bíblia. Você deve lê-la, estudá-la, memorizá-la, meditar sobre ela e aplicá-la em 

sua vida! Sua transformação nunca acontecerá enquanto você não conhecer a Palavra de Deus. 

 

2. Utilizando o ESPÍRITO SANTO (Romanos 8.9-10, O Espírito Santo de Deus nos dá novas forças, vitalidade, 

desejo e poder para fazer o que é certo.  

 

3. Utilizando as CIRCUNSTÂNCIAS (Romanos 8.28). Não importa a origem do nosso problema, se foi por uma 

decisão errada, se foi por causa de outras pessoas ou até mesmo provocado pelo Diabo. Deus usará essas 

circunstâncias para nos transformar na pessoa que Ele deseja. 

 

Eu participo do processo de transformação da minha vida... 

 

1. Escolhendo os meus PENSAMENTOS (Romanos 12.2; Provérbios 4.23; Colossenses 3.2). Que sejamos sábios 

na escolha dos nossos pensamentos. Eles determinarão os seus sentimentos e o seus sentimentos determinarão a 

sua maneira de agir. 

 

2. Dependendo do ESPÍRITO SANTO (João 15.5). Jesus compara nossa vida espiritual com uma videira e seus 

ramos. o ramo é totalmente dependente da videira; não pode produzir fruto sozinho. O fruto é uma obra interior.  

 

3. Reagindo com sabedoria às CIRCUNSTÂNCIAS da vida (Romanos 5.3,4). Não podemos controlar as 

circunstâncias da vida, mas podemos controlar nossa reação diante delas. Podemos controlar se uma experiência 

nos tornará uma pessoa mais amarga ou uma pessoa melhor. 

 

 Para Reflexão: Você tem desenvolvido uma parceria com Deus no seu processo de crescimento espiritual?  

 Para Oração: Ore com sinceridade e peça a Deus que lhe ajude a crescer através das ferramentas que Ele 

utiliza para seu amadurecimento.  

 Para Aplicação: Como você reage a aplicação dessas ferramentas em sua vida? Qual é a que você tem 

mais resistência?  

 Para Indicação: Leia o livro “Poder para mudar sua vida”, de Rick Warren (Ed. Vida). 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 


