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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) O que significa viver uma vida que inspira? 

 

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 – Atos 10 – O capítulo 10 é crucial para o livro de Atos, pois relata a salvação 

dos gentios. O homem alcançado pelo evangelho se chama Cornélio. E a sua vida é uma inspiração para todos nós. Vale 

a pena destacar alguns fatos importantes acerca da vida que nos inspira, a vida de Cornélio. 

 

1º Fato – Quanto à sua PROFISSÃO, um soldado RESPEITADO (Atos 10.1) – Cornélio era centurião romano, destacado 

em Cesareia, cidade edificada por Herodes o Grande, às margens do Mar Mediterrâneo. Os centuriões eram a espinha 

dorsal do exército romano. Deus recruta pessoas para o seu reino de todos os lugares. Cornélio era um soldado romano, 

mas foi alistado na família de Deus para ser um soldado de Cristo. 

 

2º Fato – Quanto à sua relação com o PRÓXIMO, um homem GENEROSO (Atos 10.2) – Cornélio tinha o coração, as 

mãos e o bolso abertos para ajudar os necessitados. Seu amor não era apenas de palavra, mas de fato e de verdade. 

Mesmo sendo um gentio e vivendo em terras palestinas, era generoso em dar, em vez de explorar o povo.  

 

3º Fato – Quanto à sua relação com DEUS, um homem PIEDOSO e TEMENTE (Atos 10.2) – Deus sempre busca aqueles 

que o buscam. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Sua teologia havia mudado, e sua vida exterior 

também. 

 

4º Fato – Quanto à sua vida DEVOCIONAL, um homem de ORAÇÃO (Atos 10.2-4) – Cornélio era um homem que tinha 

uma vida intensa de oração. Continuamente orava a Deus. Suas orações subiram ao Senhor. Cornélio era um homem 

conhecido na terra e conhecido no céu. 

 

5º Fato – Quanto à sua FAMÍLIA, um líder EXEMPLAR (Atos 10.2) – Cornélio não era um líder eficaz apenas fora de casa, 

mas também e, sobretudo, dentro de casa. Possuía autoridade com seus soldados e também com seus familiares. 

Cornélio era um homem íntegro e de vida exemplar dentro do seu lar. 

 

6º Fato – Quanto ao seu TESTEMUNHO, um homem de INFLUÊNCIA (Atos 10.7-8,22) – Cornélio liderou espiritualmente 

sua família e também influenciou espiritualmente alguns dos soldados que estavam sob a sua autoridade. Cornélio tinha 

bom testemunho de toda a nação judaica. Cornélio deixava sua marca por onde passava. 

 

7º Fato – Quanto à sua disposição de AGRADAR a Deus, um homem PRONTO (Atos 10.4,5,8,33) – Cornélio era sedento 

para ouvir a Palavra de Deus. Preparou-se para receber a Palavra, pois almejava saber o que Deus reservara para sua 

vida. Cornélio ansiava levar outras pessoas a conhecer a Deus como ele Queria compartilhar com sua família e seus 

amigos a mensagem a ser recebida. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ser inspirado pela sua vida. Fale de Jesus para ela e seja um canal 

usado por Deus para essa restauração. 

 

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) Preparem suas células para serem multiplicadas. A nossa expectativa é 

realizarmos a primeira multiplicação no mês de Junho de 2015. 2) Incentive sua célula a participar de todas as 

celebrações de aniversário da igreja (de 14 a 17 de maio). NINGUÉM PODE FALTAR A NENHUMA CELEBRAÇÃO. 


