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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) O que você entende a respeito de ter “algo 

em comum”? 2) Quando você está enfrentando uma crise ou um período difícil, sua tendência inicial é se afastar das 

pessoas ou buscar ajuda? 3) O que significa “compartilhar a vida”? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

 

DISCIPULADO (30 minutos): Textos Bases – Colossenses 3.15 | Salmo 133.1 | Gálatas 6.2 

* Estudar o DIA 18 do livro UMA VIDA COM PROPÓSITOS – TENDO UMA VIDA EM COMUM 

 

“Cada um de vocês faz parte do Corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz.” (Cl 3.15, CEV) 

 

“Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos.” (Salmo 133.1, NTLH) 

 

“Compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo.” (Gl 6.2, NLT) 

 

Perguntas para aprofundamento do texto bíblico: 

 

 Como vocês podem assegurar uns aos outros que a célula é um lugar seguro, onde as pessoas podem abrir o 

coração, na certeza de que não serão julgadas e sim amadas incondionalmente? 

 Você tem mais propensão para tentar solucionar os problemas de alguém ou de sentir empatia quando 

compartilham suas lutas? 

 Pr. Rick Warren disse o seguinte: “A comunhão autêntica acontece quando as pessoas são verdadeiras sobre 

quem são e sobre o que está acontecendo em sua vida”. Quais são os riscos e as recompensas desse tipo de 

abertura e honestidade? 

 O que seria necessário para alcançar esse nível de comunhão em nossa célula? 

 

IMPORTANTE:  

 

Qual a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? 

 

1 – Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram AUTENTICIDADE (Tiago 5.16); 

2 – Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram RECIPROCIDADE (Romanos 14.19); 

3 – Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram COMPAIXÃO (Gálatas 6.2); 

4 – Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram MISERICÓRDIA (Colossenses 3.13). 

 

Pergunta final: O que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não faz parte da família de Deus e não possui uma vida em comum. 

Não perca tempo: procure-a, ajude-a a entender que ela só será plenamente satisfeita quando render sua vida toda a 

Jesus e compartilhar sua vida com outras pessoas. Ore com ela. 

 

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(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Incentive os membros de sua célula a participarem ativamente da campanha de 40 Dias de Propósitos, não perdendo 

nenhum encontro da célula e nem as celebrações de quinta (20h), domingo (09:50 e 19:00). 2) Desafio da Semana: 

convidar alguém ou uma família que não faça parte do seu ciclo de relacionamentos para um almoço, ou janta ou lanche 

com a sua família. Pode ser alguém/família da igreja ou da sua comunidade. 


