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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): Provérbios 20.6 

 

Deus quer que sejamos fiéis em nossos relacionamentos e com os nossos recursos. Para que isso aconteça, 

precisamos ser transformados pelo poder da fidelidade. Mas, como isso é possível? 

 

Para ser transformado pelo poder da fidelidade... 

 

1. Cumpra suas PROMESSAS (Eclesiastes 5.5). Tenha cuidado com as promessas que você faz. 

 

2. Honre seu CASAMENTO (Hebreus 13.4). Quando você ama alguém, a pessoa amada pode contar com você. 

 

3. Use seus TALENTOS (1ª Pedro 4.10). A fidelidade não depende do que você não pode ou não tem, mas 

daquilo que você faz com o que tem. Nem todos podem ser brilhantes, mas todos podem ser fiéis. 

 

4. Faça bom uso do TEMPO (Efésios 5.15,16). O melhor que você tem a fazer com seu tempo é investi-lo em algo 

que dure mais que você. Fidelidade implica em gerenciamento do tempo. 

 

5. Invista em verdadeiros AMIGOS (Provérbios 17.17). A quem você é leal? Quem pode contar com você? Essas 

pessoas sabem disso? Lealdade é um grande tesouro, não tem preço. 

 

6. Administre bem o seu DINHEIRO (Lucas 16.11). Não seja servo dos seus recursos, não faça deles o seu ídolo. 

Deus diz que, se você não for fiel com as posses materiais, não lhe confiará os recursos espirituais! 

 

7. Faça o melhor no TRABALHO (Colossenses 3.23). A reputação do cristão deve ser a da pessoa mais confiável 

no trabalho. Ela sempre se lembra de quem é o seu verdadeiro patrão! 

 

8. Assuma um compromisso com a IGREJA (1ª Coríntios 12.5). Cada crente está ligado a todos os outros no 

corpo de Cristo. Por isso a igreja local é tão importante. Quando você se tornou um cristão, alistou-se no exército 

de Deus. 

 

 Para Reflexão: Você é fiel a Deus e às pessoas? Sua fidelidade depende das circunstâncias ou não? 

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

utiliza para seu amadurecimento. Esse momento atual é muito oportuno. 

 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. 


