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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Pergunte ao grupo se alguém já viu uma faixa escrita SOB NOVA DIREÇÃO. 

Qual a impressão que este tipo de anuncio causou? Você realmente esperaria por melhorias naquele estabelecimento? 

 

A frase “sob nova direção” é bastante comum. Muitas vezes é colocada na fachada de lojas, postos de gasolina ou na 

entrada da padaria do bairro. Indica que algo vai mudar. Um novo proprietário acaba de assumir o controle daquele 

lugar e pretende fazer mudanças. A ideia é que, ao ver a faixa, todos possam esperar que as coisas ali vão melhorar, não 

é mesmo? 

 

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 (30 minutos): Texto Bíblico – Romanos 12.1-2 - De acordo com esse texto, podemos aprender e aplicar 

três lições preciosas: 

 

1. Deus nos criou de uma maneira especial e maravilhosa (Salmo 139.4) - Ele nos fez para sermos únicos. Ele nos moldou 

conforme o seu projeto e nos deu a sua própria imagem. Porém, o mundo quer nos moldar, nos conformar segundo os 

valores e práticas que, em geral, estão longe da vontade de Deus. A verdade é que ou seremos conformados com este 

mundo, seus valores e padrões de comportamento, ou vamos ser transformados pelo poder de Deus e de seu Espírito 

Santo na pessoa que fomos criados para ser. PERGUNTA: você percebe isto? Poderia dar um exemplo desta pressão do 

mundo? 

 

2. Quando Deus assume o controle de nossa vida, Ele sempre vai nos transformar para melhor. Ele nos ama assim 

mesmo como somos, mas nos ama tanto que não vai permitir que continuemos como estamos. Ele tem um plano, uma 

vontade para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. Mas para que isto aconteça, é necessário que nos 

apresentemos diante Dele. Que nos ofereçamos a Ele, permitindo e desejando que Ele assuma a “nova direção”. Quanto 

mais longe de Deus uma pessoa estiver, mais deformada sua vida estará. Por outro lado, quanto mais perto de Deus, 

mais sua vida será transformada. A Bíblia mostra isso com imensa clareza. Qualquer um que vier para à presença de Deus 

será transformado. PERGUNTA: Você consegue perceber na sua vida esta relação entre (longe de Deus-parecido com o 

mundo) versus (perto de Deus-vida transformada)? 

 

3. Somos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, a transformação começa na maneira de pensar. O que 

a Palavra de Deus está afirmando é que, se você quer mesmo mudar a maneira como você age, precisa mudar a maneira 

como você pensa. E isto é muito sério. Por exemplo, se uma pessoa age de maneira nervosa, preocupada e ansiosa, é 

porque ela está com os nervos à flor da pele, sentindo-se preocupada e ansiosa. E se ela está assim é porque a sua 

mente está cheia de pensamentos de preocupação, medo e ansiedade. Precisamos saber que a maneira como a gente 

pensa determina a maneira como a gente sente; e a maneira como a gente sente, determina a maneira como agimos. 

Conclusão: a grande batalha acontece em nossa mente. A mente tem que ser renovada para haver transformação. 

PERGUNTA: Alguém na célula percebe este padrão: a mente cheia de pensamentos negativos, que afetam as emoções, e 

estas, por sua vez, faz você agir como não desejaria agir? Já tentou mudar isso? Como? 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não é um discípulo de 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. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Nossa primeira reunião será no dia 25 de fevereiro de 2015 às 20 horas. 

Preciso de todos vocês nesta reunião. 2) Não haverá reunião das células no dia 17 de fevereiro por causa do período de 

carnaval. 3) Preparem suas células para serem multiplicadas. 


