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 COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você é detalhista quando conta uma 

história ou vai direto ao ponto mais importante? 2) Você já tentou testemunhar de sua fé para alguém? Como foi? 

 

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

 

DISCIPULADO (30 minutos): Textos Bases – 1 João 5.10a | 1 Tessalonicenses 1.8 | 1 Pedro 3.15-16 

* Estudar o DIA 37 do livro UMA VIDA COM PROPÓSITOS – PARTILHANDO SUA MENSAGEM DE VIDA 

 

“Quem crê no filho de Deus tem o testemunho de Deus nele.” (1 João 5.10a, GWT) 

 

“Sua vida ecoa a Palavra do Senhor. (...) As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar 

nada – a vida de vocês é uma pregação.” (1 Tessalonicenses 1.8, AM) 

 

“Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês tem. 

Porém, façam isso com educação e respeito.” (1 Pedro 3.15-16, NTLH) 

 

Perguntas para aprofundamento do tema abordado: 

 

 Rick Warren termina esta lição dizendo: “Deus quer dizer algo ao mundo através de você”. O que você acha que 

é esse “algo”? 

 De que você tem medo quando chega o momento de partilhar sua fé? O que faria se não sentisse medo? 

 Qual foi a maior lição de vida que Deus lhe ensinou nesses dois últimos anos? Como essa lição pode 

transformar-se numa ponte para ligar pessoas a Jesus Cristo? 

 Se alguém lhe perguntasse o que é necessário para se tornar um crente, o que você diria, com toda sinceridade? 

 Olhando para minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? 

 

IMPORTANTE:  

 

1. Deus lhe deu uma mensagem de vida para COMPARTILHAR (2 Coríntios 2.17b) 

2. Sua mensagem de vida inclui seu TESTEMUNHO (Atos 1.8 | 1 Pedro 2.9 | 1 Pedro 3.15-16) 

3. Sua mensagem de vida inclui suas LIÇÕES DE VIDA (Salmo 119.33 | Provérbios 25.12) 

4. Sua mensagem de vida inclui partilhar sua PAIXÃO pelas coisas de Deus (Salmo 69.9 | Jeremias 20.9 | Gálatas 4.18) 

5. Sua mensagem de vida inclui as BOAS-NOVAS (Romanos 1.7 | 2 Coríntios 5.19 | 2 Pedro 3.9 | Colossenses 4.5) 

 

PARA PENSAR: ALGUÉM IRÁ PARA O CÉU POR SUA CAUSA? 

 

MISSÕES (5 minutos): Você precisa partilhar sua mensagem de vida com outras pessoas. Muitas pessoas já estão prontas 

para conhecerem Jesus através da sua vida. 

 

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) Lembre aos membros de 

sua célula sobre o relógio de oração (13/09 08:00 às 14/09 08:00). 3) Incentive-os a participar da Alvorada da Vitória no 

dia 14/09 às 07 horas. 4) Incentive-os a não faltar (e levar visitantes) à celebração da noite do dia 14/09, quando 

estaremos recebendo o Pr. Sérgio Queiroz, da Cidade Viva, João Pessoa – PB. Ele vai falar sobre Obras de Justiça. 5) 

Incentive-os a participar da tarde evangelística no dia 13/09 em nosso bairro. 


