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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): SUGESTÃO NO FINAL DESTE ESTUDO  

 

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 – Salmo 18.34 

 

Quais são as capacitações dadas pelo Grande Doador aos seus filhos? 

 

1. O Grande Doador nos deu DONS (1ª Coríntios 12.7) – Todo discípulo de Cristo recebeu dons espirituais, 

dados pelo Grande Doador pelo Espírito Santo para a edificação do Corpo de Cristo. O Espírito santo se manifesta 

através de uma variedade de dons espirituais concedidos visando à edificação e santificação da igreja (Romanos 

12.6-11, Efésios 4.11). Você tem consciência de que recebeu dons espirituais? Quais são eles? O que você tem 

feito para abençoar vidas por meio desses dons? 

 

2. O Grande Doador nos deu MISSÃO (Mateus 28.19-20). O Grande Doador criou a humanidade com uma 

missão de vida. Você está aqui para completar a obra de redenção da humanidade iniciada por Jesus. Como 

podemos cumprir nossa missão de forma efetiva? Devemos ir ao encontro dos que estão perdidos, dos que vivem 

no mundo sem Cristo e sem salvação, e devemos servir aos que já são nossos irmãos de fé, ajudando-os no 

crescimento e amadurecimento pessoal, espiritual e ministerial. Enfim, nossa missão é abençoar, ajudar, cuidar, 

edificar e promover vida (2ª Tessalonicenses 1.11). Não desista, o Grande Doador o capacitará. 

 

3. O Grande Doador nos deu UNÇÃO (1ª João 2.20,27). Quem tem Jesus, tem o Espírito Santo, e quem tem o 

Espírito Santo tem a unção de Deus. A unção tem a ver com a consagração dos filhos de Deus. Se há algo que não 

pode faltar na vida dos filhos de Deus é a unção. Assim como o profeta Eliseu multiplicou o azeite daquela viúva, 

devemos pedir a Deus a multiplicação da nossa unção (2º Reis 4.1-7). A unção multiplicada pela palavra do 

profeta Eliseu na vida da viúva trouxe, além do pagamento da dívida, recursos sobressalentes para que ela e seus 

filhos vivessem bem. Você já recebeu a unção de Deus sobre a sua vida. O que você tem feito com essa unção 

espiritual? 

 

4. O Grande Doador nos deu PODER (2ª Timóteo 1.7). O Grande Doador nos deu poder. Não um poder 

qualquer, mas aquele que procede dele (Atos 1.8). Creia que você empreender, realizar e conquistar, pois o Grande 

Doador o capacita para isso. Deus decidiu transferir seu poder de forma exponencial sobre nós (João 14.12). 

Conforme está escrito em Efésios, o Grande Doador nos deu sua armadura para que possamos lutar e vencer as 

ciladas do Maligno. Por isso, nunca saia para a batalha sem vestir sua armadura espiritual (Efésios 6.10-18). Pela fé 

receba o poder de Deus e use-o para a glória do Senhor! Você tem sido testemunha do seu poder? 

 

5. O Grande Doador nos deu AUTORIDADE (Marcos 6.7). Você já recebeu a autoridade dada por Deus. O 

segredo para mantê-la é a santidade. Como alguém que recebeu autoridade espiritual vinda do próprio Cristo, 

decida honrar as figuras de autoridade em sua vida, em todas as circunstâncias – PAIS (Efésios 6.1-3); LÍDERES 

ESPIRITUAIS (Hebreus 13.17); GOVERNANTES (Romanos 13.1-2). 

 

6. O Grande Doador nos deu COMPAIXÃO (Marcos 6.34). O coração de Deus é movido por compaixão, e o 

ministério de Jesus também foi movido por compaixão (Mateus 9.35-38). Os desafios da compaixão sempre serão 

maiores que nós. A compaixão não manda embora quem mais precisa, mas vai com ele se necessário; a compaixão 

tem um profundo desejo de ver os outros aliviados. A compaixão de Jesus ia muito além do mero sentimento. Ele 

se entregava ao ministério de aliviar as pessoas de suas dores. Você recebeu compaixão do Grande Doador. 

Portanto, doe compaixão. Se você não pode fazer muito, faça alguma coisa. Diante da compaixão de Deus em sua 

vida, a quem hoje o Senhor o chama para transmitir compaixão? 
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MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa do Grande Doador e das suas capacitações. Não perca tempo: 

apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

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. 

 

ATENÇÃO! Na última semana da campanha (de 27 de março a 02 de abril) NÃO HAVERÁ CÉLULA. Todos os 

líderes deverão estar no TLC (Treinamento de Líderes de Células) no dia 29 de março, às 20 horas. 

 

TODAS AS CÉLULAS DEVERÃO ESTAR NA ÚLTIMA CELEBRAÇÃO DA CAMPANHA DOS 40 DIAS DE DOAÇÃO 

NO DIA 31 DE MARÇO (QUINTA-FEIRA), ÀS 20 HORAS. CADA CÉLULA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE 

VESTIDA COM A SUA CAMISA. 

 

 

RECADOS PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Incentivar sua célula a participar efetivamente da campanha de 

40 Dias de Doação; 2) Desafio PESSOAL semana – pagar o pão para as três pessoas que estiverem atrás de você na 

filha da padaria; 3) Ato de Bondade da semana para a Célula - CASA DE PAZ – Realizar a reunião da célula na casa 

de uma pessoa sem igreja. A célula terá mais uma semana para realizar este desafio; 4) Jejum da semana – Café e 

Refrigerantes – Dia do Jejum: quarta-feira (23/03). 5) Prepare, desde já, sua célula para multiplicação. 6) Não 

esqueça do nosso TLC – Treinamento de Líderes de Células na última terça-feira do mês de março de 2016. 

 

 

SUGESTÃO PARA O QUEBRA-GELO DESTA SEMANA: 

 

Título: A PARÁBOLA DO LÁPIS  

Objetivo: Mostrar ao grupo que Deus nos deu dons para cumprirmos nossa missão de vida 

 

Material: um lápis com ponta, uma lápis sem ponta, apontador e papel 

 

Dinâmica – faça a leitura do texto abaixo e, enquanto faz a leitura, mostre o que se pede: 

Certa vez, em uma fábrica de fazer lápis, o fabricante falou para os lápis, dizendo: 

- Vocês precisam saber cinco coisas antes que eu os mande ao mundo: lembre-se sempre e se tornará o melhor lápis. 

1) Será capaz de fazer grandes coisas, mas apenas se permitir ser seguro pelas mãos de alguém; 

(pegue um lápis e segure firme). 

2) De tempos em tempos experimentará cortes doloridos, mas isto é necessário para que se torne um lápis melhor; 

(pegue um lápis sem ponta, e aponte, depois mostre o lápis apontado). 

3) Tem habilidade para corrigir qualquer erro que possa cometer 

(pegue uma folha e escreva a palavra "pecado", depois risque e escreva em baixo "amor"). 

4) O mais importante em você será o que está dentro 

(mostre um lápis meio descascado, enfatize o que está dentro dele). 

5) Tem que continuar escrevendo em qualquer condição. Deve sempre deixar uma marca clara e legível, não importa 

o quanto difícil seja a situação. 

 

Aplicação: 

Um lápis, por mais simples que seja tem uma função, um papel a desempenhar. Jesus, também contou uma 

parábola, uma história, para mostrar que todos nós somos dotados de dons e talentos para ajudar as pessoas e 

assim relevar o amor de Deus ao mundo. O que Jesus estava dizendo é que foi o próprio Deus quem nos 

presenteou com esses dons para cumprirmos nosso papel. Essa é a parábola dos talentos. 


