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 VISÃO: Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a sociedade e comprometida com a grande 
comissão para comunicar o evangelho de todas as maneiras e formas possíveis, intencionalmente 
multiplicando discípulos de Cristo, plantando Igrejas e exercendo o amor de Deus por meio da fé. 

 
 

 
  4°TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)  

O que é necessário para uma Célula ser considerada saudável? 

Quais características uma Célula precisa para que seja 

abençoadora? Uma Célula precisa ter características que sejam 

encontradas nos ensinamentos de Cristo. Cada encontro deve ser 

cercado do estilo de vida bíblico, nunca devemos permitir que 

uma Célula seja apenas um grupo de conhecidos que se reúne, 

muito menos um grupo de estranhos que de fato não têm 

intimidade, cumplicidade e amor genuíno.  Uma Célula que vive 

os valores bíblicos de forma natural só abençoa. Afinal, o que 

de fato é necessário em uma Célula para que seja aprovada em 

Cristo? 

Atos 9.31-35 A igreja passava por um período de paz em toda a 

Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo 

Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do 

Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que 

viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéias, 

que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro: “Enéias, 

Jesus Cristo vai curá-lo! Levante-se e arrume a sua cama”. Ele 

se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e 

Sarona o viram e se converteram ao Senhor 

 

Compartilhando  

1. Explique como você entende o fato de termos nossas Células 

se multiplicando por toda a cidade e como isso pode trazer 

benefícios ou abençoar Resende? 

2. O que podemos entender como uma igreja encorajada pelo 

Espirito Santo segundo o texto? Qual é a consequência natural 

dessa igreja e como podemos identificar isso em nossa Célula? 

1° ORAÇÃO (5min) 

Ore pela família que está recebendo a 

Célula.  

• Ore agradecendo pela vida dos 

visitantes da Célula.  

• Ore para que Deus se agrade de tudo 

que vamos fazer neste encontro. 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

“Mas a hora vem, e agora é, em que os 

verdadeiros adoradores adorarão o Pai 

em espírito e em verdade; porque o Pai 

procura a tais que assim O adorem. 

Deus é espírito, e importa que os que 

O adoram O adorem em espírito e em 

verdade”  

(João4.23-24). 
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3. No texto de Atos que lemos, vemos que o apóstolo 

Pedro se importou com a transformação integral das 

pessoas, pois além de levar o amor de Deus, ele foi 

instrumento do Senhor para gerar cura física. O que você e 

sua Célula têm feito para atender às necessidades de 

pessoas que conhece? 

 

 

4. O que as pessoas têm visto em sua vida para que 

percebam o poder de Deus, se arrependam de seus maus 

caminhos e aceitem Jesus Cristo como Senhor? 

 

No dia 16 irá acontecer o 1° encontrão dos PGMs em 

nossa Igreja. SE COMPROMETA A LEVAR UM 

VISITANTE!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° TEMPO DE IGREJA 

DIA 16 NOSSO ENCONTRO PRECISA 

BOMBAR. Vamos encher nossa Igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

 
 

Ore para que Deus opere milagres em 

cada família de seu PGM 

 
 

 6° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 

 

  Faça um balança de seu PG: 

1. Vocês tem tido convidados 

nos encontros? 

2. Vocês tem orado pelo cartão 

de oração? 

3. Vocês tem sido fiéis ao 

roteiro? 

Se alguns desses apontamentos 

estiverem em falta. É tempo de 

pedir perdão a Deus e recomeçar! 

 

 


