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UM LUGAR DE COMUNHÃO, EDIFICAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO 

SEMANA I – 18 A 24 DE JUNHO 
Quebra Gelo 

Em uma frase, sem se explicar, fale da mensagem que mais te impactou nestes dias.  
 
Introdução 

Leia: Atos 2.42, 46-47  
 
De acordo com texto quais são as duas palavras mais importantes para a vida da 
Igreja?  
 
Comunhão e evangelização 

A comunhão dos santos é o sinônimo para a palavra Igreja. Estar em comunhão uns 
com os outros através do Espírito Santo, significa ser parte da igreja. Conforme o 
texto acima o que acontecia na comunhão dos grupos pequenos da Igreja de Atos?  
 
Edificação através da palavra; comiam juntos, oravam juntos; temor e reverência, 
liberdade ao Espírito Santo, unidade, tinham um só coração, eram liberais e 
generosos com relação as finanças, havia constância nas suas reuniões, as reuniões 
eram no templo (na época só podiam reunir-se no pátio do templo) e de casa em 
casa, havia sinceridade e alegria nas reuniões deles, louvavam/ adoravam a Deus. 
Isto é ser igreja.  
 
Portanto podemos afirmar que:  

 “A vida somente se torna viável, por meio da comunhão e depende da 
comunhão”. 

 “A comunhão é do Espírito Santo, e nela Deus é compartilhado entre eles. ” 

 A comunhão produz unidade de propósito, amor fraterno e 
compartilhamento mútuo.  

O que devemos fazer para manifestar as características e os resultados com a 
mesma frequência e intensidade? Reunir em pequenos grupos que funcionem de 
acordo com os princípios do Novo Testamento. 
 
Evangelização 

“E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. ” Atos 2.47b 
 
A igreja é igreja somente quando ela existe para os outros. 
Enquanto os pequenos grupos – GCEM’s - permanecem fiéis a Palavra de Deus na 
adoração e comunhão, estes, impulsionarão a igreja ao testemunho (evangelização). 
 
O que Deus fazia através da comunhão dos cristãos?  
Muitas maravilhas e sinais, havia unidade. Os crentes tinham a simpatia e graça do 
todo o povo, Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos; havia 
crescimento na quantidade e qualidade. Portanto estas devem ser as nossas metas e 
alvos ao nos reunir em GCEM’s semanalmente.  
 
O evangelismo do Novo Testamento é relacional, fruto da ação divina na 
comunhão da reunião das células.  
1. Quais são os valores e atitudes que devemos mudar para que o evangelismo 
relacional ocorra? 
2. Compartilhe e ore um com o outro sobre o que vocês farão para andar em 
comunhão mais profunda com Deus e com os membros da célula e evangelizar 
nesta semana.  
 
Aplicação 

 Você necessita deste tipo de comunhão? Jesus fez isto por você.  

 Ore e exerça autoridade pelas pessoas que você quer que sejam alcançados 
para Jesus. 

 Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros.  
 

A MANEIRA DE DEUS EXISTIR E SE MANIFESTAR 
SEMANA II – 25 JUNHO A 01 JULHO 

 
Quebra Gelo 

O seu nome foi ideia de quem?  
O que você acha do seu nome?  
Se você pudesse mudá-lo, qual você escolheria?  
 
Introdução 

Leia: Romanos 1.20  
 
Quando você observa o céu e as estrelas, sente um Deus pessoal ou 
impessoal? Por incrível que pareça este texto bíblico ensina que a natureza criada 
por Deus o revela como Espírito e pessoa e não como um objeto ou um ser 
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impessoal. O que ocorre quando as pessoas buscam se relacionar com Ele através 
de outros meios que não sejam pessoais e relacionais?  
 
Eles se tornam culpados, detém a verdade de Deus, ficam debaixo da ira de Deus e 
se tornam idólatras. Que diferença o fato de Deus ser pessoa faz quando você se 
achega a Ele em oração? E quando você se relaciona com as pessoas da Igreja, mas 
não com os de fora?  
 
Genesis 1.26 Deus diz: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os 
animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a 
terra.” O texto mostra que a prática de comunidade e Célula começa com Deus. Ele 
é comunidade e se manifesta como comunidade.  “Deus sempre existiu e existe 
eternamente como trindade”.  
 
O que o texto nos ensina sobre a natureza de Deus? Ele é uma comunidade 
de “nós” e não de “indivíduos desconectados”, Ele existe e se manifesta de forma 
pessoal e relacional. Ele sempre existiu como Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, 
reunir-se em células é uma das maneiras de se experimentar e manifestar Deus.  
 
Como você imagina o relacionamento de Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo? Que palavras caracterizam a vida deles em comunidade? – (harmonia, 
unidade, amor, respeito, cuidado, etc). Estes ensinamentos sobre a natureza de 
Deus são relevantes para a atualidade? Por quê?  
 
Vivemos em um mundo de indivíduos, de self ́s, todos tendem a estar conectados 
por uma rede virtual e não real. Todos se veem, mas não se conhecem não se 
importam e não se amam; criticam, abusam, opinam e matam com facilidade. Se 
nos reunirmos em células e vivermos segundo os princípios e práticas de 
comunidade, isso nos ajudará a resolver problemas espirituais, pessoais, familiares 
e sociais? SIM! 
 
O texto de Genesis 1.26a diz que somos imagem e semelhança; isto significa que 
somos seres sociais e relacionais e que nossa existência e sobrevivência depende da 
nossa comunhão com Deus e uns com os outros e que Jesus é revelado no outro, 
mais que em liturgias e práticas religiosas impessoais e formais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartilhe uns com os outros sobre as características da relação do Pai, Filho e 
Espírito Santo e como podemos reproduzi-las em nossa comunhão durante a 
semana. Ore uns pelos outros.  
 
Aplicação 

Deus quer restaurar o relacionamento pessoal com você! 

 Ore e exerça autoridade pelas pessoas que ainda não tem Jesus. 

 Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros. 
 
 

 

AGENDA JUNHO - 2018 

SEMANA DO CLAMOR 
8 A 11 

JULHO 
 

Domingo às 10h, 17h e 19h 
Segunda a quarta  

7h, 15h e 19h30 
Templo 

HOMENS EM FOCO 
18  

JUNHO 
 

Segunda às 19h30 
Templo 

CAMPEONATO DE 
FUTEBOL 

23 E 30  
JUNHO 

 

Sítio Recanto Central 
INFO: +55 31 3384-3915 

CULTO MULHERES 
23  

JUNHO 
Segunda às 17h 

Templo 

RESOLUÇÃO DE 
TODA MULHER 

25 JUNHO 
02 E 30 JULHO 

 

Segundas às 19h30 
Templo 

ENCONTRO DA 
FAMÍLIA 

30  
JUNHO 

 

Sítio Recanto Central 
INFO: +55 31 3384-3915 

 
MEU COMPROMISSO DE ORAÇÃO 

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os 
membros do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 

SEGUNDA| 20H TERÇA | 15H QUARTA | 19H30 SEXTA | 20H SÁBADO | 20H DOMINGO | 9H 
DOMINGO 

10H, 17H E 19HH 

MULHERES 
INTERCESSORAS 

Anexo 
Administrativo 

TARDE DE 
MILAGRES 

Templo 

NOITE DA UNÇÃO 
Templo 

ADOLESCENTE 
CENTRAL 

Templo 

MOCIDADE 
CENTRAL 

Templo 

ESCOLA BÍBLICA 
Templo 
Anexo 

Administrativo 

CULTO DA FAMÍLIA 
Templo 

 


