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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) O que é que você consegue fazer bem e 

naturalmente? 2) Quais são as suas habilidades naturais? 3) Fale de algo que você realmente não consegue fazer? 

 

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

 

DISCIPULADO (30 minutos): Textos Bases – Salmo 139.13 | 1 Pedro 4.10 | 1 Coríntios 12.4-6 

* Estudar o DIA 31 do livro UMA VIDA COM PROPÓSITOS – ENTENDENDO SUA FORMA 

 

“Ah, sim! Tu me moldaste por dentro e por fora; tu me formaste no útero da minha mãe.” (Salmo 139.13, AM) 

 

“Deus deus a cada um de vocês algumas capacidades especiais; estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem 

mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus.” (1 Pedro 4.10, BV) 

 

“Existem tipos diferentes de dons... existem maneiras diferentes de servir... e há diferentes habilidades para realizar o 

trabalho.” (1 Coríntios 12.4-6, NTLH) 

 

Perguntas para aprofundamento do tema abordado: 

 

 Deus faz seu chamado combinar com suas habilidades. De que maneira Deus tem usado suas habilidades no 

ministério? 

 Seus traços de personalidade ajudam você a descobrir sua área de ministério? 

 Deus pode usar poderosamente as experiências dolorosas pelas quais você tem passado na vida de outras 

pessoas. Como? 

 Que lições você aprendeu através de experiências positivas que podem direcionar você para uma área específica 

de ministério? 

 Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? 

 

IMPORTANTE:  

 

1. Todas as suas habilidades vem de DEUS (Romanos 12.6) 

2. Todas as habilidades podem ser usadas para a GLÓRIA DE DEUS (1 Coríntios 10.13) 

3. Deus quer que eu faça aquilo que sou CAPAZ de fazer (1 Pedro 4.10) 

4. Sua personalidade vai influenciar direta a MANEIRA e o LUGAR em que você usa as habilidades e os dons espirituais (1 

Coríntios 12.6) 

5. Você foi formado pelas EXPERIÊNCIAS que teve na vida (mesmo estando fora do seu controle) (Romanos 8.28-29) 

6. Deus permite que você passe por experiências DOLOROSAS para capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas (2Co 1.4) 

 

MISSÕES (5 minutos): Sua FORMA tem impacto em sua maneira de compartilhar Jesus com os outros? Pense nisso e use 

a forma como Deus o criou para ganhar muitas pessoas para Jesus. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por uma 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) Incentive os membros de 

sua célula a convidarem muitas pessoas para a celebração do dia 07/09/2014 à noite, quando a Cristolândia Alcântara 

estará em nossa igreja. 


