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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já precisou acertas as contas com alguma empresa ou com 

alguém? 2) Que sentimentos brotaram em seu coração depois do acerto de contas? 

 

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 – 1ª Coríntios 1.10 

 

Parem de querer ter sempre a palavra final. Em vez disso, tenham como objetivo amar os que discordam de vocês. Lutem 

pelo amor e não pela vitória. Jesus disse que o amor sempre vencerá. Ele garantiu isso quando saiu do túmulo. Quando 

você se descobrir discutindo com outro irmão, use as seguintes orientações bíblicas: 

 

1. Deixe a MISERICÓRDIA guiar suas respostas (Provérbios 3.3-6) – Num conflito, a maioria quer apenas o que é justo, 

mas a abordagem de Deus não se refere à justiça; e sim à graça e misericórdia (Romanos 5.8). 

 

2. Permita que Deus determine qual é a VERDADE (2ª Coríntios 13.8) – A verdade não é determinada por sua maneira de 

pensar ou sentir, nem pela opinião dos outros. É aquilo que Deus diz; ele é a única autoridade para interpretar toda e 

qualquer situação (2ª Coríntios 10.5). 

 

3. Busque a PRESENÇA de Deus (Mateus 28.20) – Satanás quer que acreditemos que estamos sozinhos nessa batalha. 

Simão Pedro usou de palavras violentas, espada, maldições e mentiras na tentativa desesperada de cuidar de si mesmo. 

Ele lutou como um homem separado de Deus. O exemplo que devemos seguir é o do jovem pastor Davi, que acreditou 

pertencer ao Senhor a batalha (1º Samuel 17.47). 

 

4. Apoie-se na MENTE de Cristo (1ª Coríntios 2.15,16). A Bíblia diz que não devemos nos apoiar em nosso próprio 

entendimento (Provérbios 3.5), pois o que parece ser certo a nossos olhos pode estar completamente errado (Pv 14.12). 

 

5. Procure a verdadeira FONTE do conflito (Efésios 6.12) – De acordo com a Bíblia, não estamos lutando contra pessoas; 

nosso inimigo verdadeiro é Satanás e suas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 

 

6. Largue as armas HUMANAS (2ª Coríntios 10.4-5) – Quando as usamos, acabamos num círculo vicioso de retribuir “mal 

com mal” e isso é o mesmo que tentar lutar com um gambá usando o mau cheiro – todos saem perdendo! 

(manipulação, fofoca, difamação, ridicularização, ameaças, vergonha, murmuração, decepção e silêncio). 

 

7. Aprenda a usar as armas ESPIRITUAIS (2ª Coríntios 10.4) – A Bíblia diz que a oração é uma arma poderosa. Muitos 

cristãos nunca pensaram em orar quando surge uma discussão. A oração nos faz pensar em quem Deus é e de quem 

somos filhos. Ela leva qualquer discussão a uma perspectiva divina. O perdão também é outra arma espiritual e seu poder 

é maior do que qualquer coisa que o inimigo possa usar contra você (Mateus 6.12). 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa se acertar com Jesus Cristo. 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: Preste atenção: 1) ATO DE BONDADE DA SEMANA: preparar uma sobremesa 

e entregar a uma família da sua comunidade. 2) JEJUM DA SEMANA: pães e massas em geral. 3) SEMINÁRIO DE 

SEXUALIDADE E FAMÍLIA: Inscrições abertas na central de membresia e no site da igreja. 


