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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): afinal de contas, por que você está aqui? O que você quer ser? O que você 

pretende fazer com a sua vida? Quais são seus objetivos, suas ambições e seus sonhos para o futuro? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Sugestão – Música DEUS CUIDA DE 

MIM (Kleber Lucas) e LUGAR SEGURO (Aline Barros). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Atos 2:37-47 

 

Assim com a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja que queremos ser precisa ser uma igreja que mantenha o 

equilíbrio em todos os propósitos para o qual ela foi criada. Então, o que marcas essa igreja precisa ter? 

 

1. A Igreja que Queremos Ser Entende o valor do DISCIPULADO  – (v. 41-42a) – Aproximadamente três mil pessoas se 

tornaram crentes quando Pedro pregou as Boas Novas a respeito de Cristo. Estes novos irmãos se uniram aos demais, 

foram ensinados pelos apóstolos e incluídos nas reuniões de oração e na comunhão com os santos. Jesus deixou uma 

missão para os seus discípulos de ontem, de hoje e de amanhã: vão e continuem fazendo discípulos! 

 

2. A Igreja que Queremos Ser Pratica a ADORAÇÃO como sendo a própria vida – (v. 42-43) – O ensino, a comunhão, o 

partir do pão, as orações eram a vida da igreja de Jerusalém. Não era simplesmente um estilo de vida, era a própria vida. 

O resultado dessa adoração, que era a própria vida da igreja de Jerusalém, eram os sinais e os feitos extraordinários 

realizados pelos apóstolos. Era algo comum naquela igreja. 

 

3. A Igreja que Queremos Ser Tem prazer em SERVIR – (v. 44-45) – Os irmãos da igreja de Jerusalém tinham alegria de 

estar juntos, partilhavam seus bens, apreciavam estar no templo e também nos lares. Havia um só coração e uma só 

alma. Estas atitudes revelam o prazer que havia no coração daqueles irmãos em servir a sua igreja. A motivação para o 

serviço era o amor a Deus e às pessoas.  

 

4. A Igreja que Queremos Ser Não se cansa de PROCLAMAR o Evangelho – (v. 38-41,47) – Pedro havia entendido sua 

missão de vida: não se cansar de proclamar as Boas Novas de salvação. Logo após a descida do Espírito Santo, Pedro 

começou a pregar o Evangelho. Quase três mil pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Você quer ver gente sendo 

salva por Jesus todos os dias? Não se canse de proclamar o Evangelho, pois ele é o poder para salvação de todo aquele 

que crer. 

 

 5. A Igreja que Queremos Ser Desfruta de uma viva e doce COMUNHÃO – (v. 44-47a) – Creio que haviam muitos 

problemas, mas a comunhão era tão viva e tão doce, que os problemas ficavam completamente ofuscados pelo brilho 

daquele ambiente de amor. Tudo o que você espera receber, doe! Você espera ser abraçado, abrace! Você espera ser 

reconhecido, reconheça! Você espera ser tratado dignamente, trate dignamente! Você espera amor, ame! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e que precisa fazer parte da família 

de Deus. 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. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Reunião de avaliação das células = quarta-feira, dia 21/05, às 20 horas. Para os líderes das células Universitária e Antiga 

Rua 41, a reunião será no domingo, dia 25/0, após a celebração da manhã. 


