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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fique à vontade para fazer o quebra-gelo. 

 

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): Tiago 3.18 

 

Uma família comprometida em sempre solucionar suas diferenças cresce e desfruta dos resultados da maturidade e 

da vida plena. Não é fácil viver em família, mas é o jeito de Deus e por isso não podemos desistir nunca. O 

compromisso em manter-se juntos só é possível quando há amor (1ª Coríntios 13.4-7). Para cumprirmos o 

propósito de sermos família temos precisamos de comprometimento. Não podemos desistir da nossa família. Não 

podemos abandonar. Precisamos entender que família é para sempre, e seja a sua família biológica ou a sua família 

na fé, a única opção proposta por Deus é que nos relacionemos bem uns com os outros, dando conta da tarefa que 

nos foi proposta de viver em comunhão. Para se comprometer com a sua família da fé é necessário ESTABELECER 

RAÍZES PROFUNDAS. 

 

1. Para estabelecer raízes profundas, PERMANEÇA NA IGREJA (João 15.4). Não há como dar frutos se você não 

tiver raízes. A igreja é o lugar perfeito para aprendermos a amar, pois está cheia de pessoas imperfeitas como eu e 

você. Somente o compromisso de permanecer, de não desistir diante das dificuldades nos levará a sermos 

aperfeiçoados no amor. O compromisso em permanecer nos leva a perseverar, o que nos leva a viver na convicção 

de que as promessas de vitória em Cristo Jesus se cumprirão em nós. Você foi plantado por Deus nesta família da 

fé. Não desista! Insista! Resolva as situações pendentes.  

 

2. Para estabelecer raízes profundas, COMPROMETA-SE TOTALMENTE (Efésios 5.25). Jesus é o nosso mestre e 

nos mostrou como sua família, a igreja, é importante para seu Pai e para ele. Ele a amou de tal maneira que se 

entregou totalmente para que pudéssemos fazer parte dela. Ele nos faz o mesmo convite, que sejamos como Ele, e 

entreguemos tudo o que somos e temos para que mais pessoas possam se reconciliar com Deus e vivam a vida 

para a qual foram feitas por Deus para viver. A igreja não é um lugar para irmos aos domingos, um lugar de 

programas e eventos, ou ainda um lugar de entretenimento, mas é uma família onde precisamos nos envolver, 

aprendendo a derramar toda a nossa vida. 

  

3. Para estabelecer raízes profundas, TRABALHE DURO (Tiago 3.18). Precisamos trabalhar duro para que nossa 

família cresça em um ambiente de solução, vida plena e abundante. Precisamos colocar a mão na massa. 

Precisamos servir, nos envolvermos, nos comprometermos com os ministérios que edificam a família/igreja e cada 

membro desta linda família. Os problemas muitas vezes brotam como erva daninha, mas não podemos deixar para 

lá. Precisamos cultivar diariamente, cuidar sempre. O perdão é diário. O levar o lixo da alma para fora, precisa ser 

constante, sempre tratando uns aos outros de forma digna e honrada. No ambiente da família Real. As dificuldades 

vão aparecer inevitavelmente, mas os comprometidos irão além da dor, do aqui e do agora. No caminhar 

comprometido com a família irão desfrutando, de glória em glória as pequenas vitórias, até que cheguem ao alvo 

proposto por Deus. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa se comprometer com a família de Deus. 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. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Todas as 

células deverão participar do terceiro TCL deste ano, no dia 24/06, às 09h50min. 3) Não esqueçam de trazer as 

cestas básicas para o TCL. 


