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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) O que a sua igreja representa para você? 2) Qual é o seu nível de 

comprometimento e envolvimento com a sua igreja? 

 

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): A igreja é um meio de graça para nos comunicar as bênçãos de Deus e, consequentemente, 

às pessoas ao nosso redor, crentes ou não. Dentre os benefícios que recebemos por participar da igreja destacamos: 

 

1. A Igreja tem a CHAVE do Reino dos Céus (Mateus 16.19) – Ter as chaves significa ter autoridade para abrir uma porta 

e permitir o acesso para determinado lugar ou esfera. Representa a autoridade exclusiva da igreja para pregar o 

evangelho de Cristo por meio de seus membros. Isso a torna a instituição mais relevante sobre a terra, pois é a única que 

tem a mensagem e o poder que podem abrir as portas do reino dos céus aos homens, transformá-los e mudar seu 

destino eterno.. 

 

2. A Igreja é um Lugar de PROTEÇÃO (Hebreus 10.25-26) –Devemos cuidar uns dos outros à medida que a volta de 

Cristo se aproxima, para nos mantermos em comunhão e para que ninguém se isole e seja destruído por viver em 

pecado. A Célula é um ambiente dessa comunhão protetora e de intimidade para nos manter unidos e firmes. Outro 

elemento de proteção espiritual da igreja é a autoridade para disciplinar os filhos de Deus, com o objetivo de levá-los à 

restauração de vida, à reconciliação uns com os outros, impedir que o pecado se espalhe contaminando os demais e, 

proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo (Mateus 18.15-17). Estarmos juntos, cuidando uns dos outros, nos coloca 

sob proteção e sob disciplina.  

 

3. A Igreja é um Lugar de ENCORAJAMENTO (Filipenses 1.14) – As lutas do apóstolo Paulo tiveram efeito positivo na 

igreja de Filipos. Na comunhão da igreja local nos encorajamos mutuamente a permanecer firmes na luta contra o 

pecado e o Diabo, compartilhando experiências de vida, admoestando e desafiando. Na igreja estabelecemos 

relacionamentos significativos de amizade e discipulado, em que um incentiva o outro a não desistir e a avançar para o 

crescimento. Nos cultos recebemos palavras vindas diretamente de Deus para nos guiar e corrigir. A igreja é uma 

comunidade de amor, um presente de Deus para nos ajudar em nossa caminhada diária. 

 

4. A Igrjeja é um Lugar da MANIFESTAÇÃO de Deus através dos DONS ESPIRITUAIS – A riqueza espiritual que existe no 

corpo de Cristo é algo imensurável. Ela nos é transmitida pelo exercício da diversidade dos dons espirituais que ele 

distribuiu a cada um. Quando os dons são usados na comunhão da igreja, as bênçãos acontecem. Devemos servir uns 

aos outros na igreja com os dons que cada um recebeu de Cristo (1ª Pedro 4.10); A edificação do corpo de Cristo é um 

processo que depende do compartilhamento dos dons que recebemos de Deus e que se manifestam quando a igreja 

está reunida (1ª Coríntios 14.26); Somente na igreja, e não individualmente, alcançamos o propósito maior de Deus para 

nós. Por isso ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os crentes 

para o serviço cristão, para edificação do corpo, para nos levar ao máximo (Efésios 14.13). 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa obedecer a Deus sobre todas as coisas. 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: 1) Incentive sua célula a participar do Seminário de SABEDORIA FINANCEIRA 

(de 09 a 12/04 às 19:30). 2) Preparem suas células para serem multiplicadas. A nossa expectativa é realizarmos a primeira 

multiplicação no mês de Junho de 2015. 


