LIÇÃO 6 - PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS
- QUEBRA GELO (4.3 ): Fale de uma tradição ou costume que você aprendeu com seus pais.
- ADORAÇÃO (C.3 ): Ao único.
A VIDA E MINISTÉRIO DE JESUS NO GRUPO PEQUENO – CÉLULA.

Em Mateus 1.23 diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será
chamado EMANUEL, que traduzido é: Deus conosco.Esta profecia revela que Jesus teve sua
vida, ministério e estabeleceu a igreja como uma comunidade orientada por grupos pequenos
nos lares.
De acordo com BERKHOF (1994:559-561) “O primeiro uso da palavra ekklesia no Novo
Testamento foi feito por Jesus em Mateus 16.18 e sua aplicação foi para o pequeno grupo que
se reunia em torno dEle”. Vamos conhecer sobre a vida de Jesus na célula.
De acordo com Mateus 8.14-15, onde Jesus mais curava, enfermos e expulsava
demônios? “Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama; e com
febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou; então ela se levantou, e o servia.” (não era em
reuniões de grupo grande).“É isto que devemos esperar ao nos reunirmos na célula”.
Leiam João 2.11 e respondam: onde Ele iniciou seu ministério de milagres?
Onde Jesus ensinou e treinou seus líderes segundo Mateus 13.36? “Então Jesus,
deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo:
Explica-nos a parábola do joio do campo.” O que mais acontecia em torno do ensino Dele
nos lares? Conhecimento intelectual ou aplicações práticas e instruções para a vida?
Leia Marcos 2.1; 7.17; 9.33; 10.10, e responda sob qual contexto Jesus mais
evangelizava e discipulava? Em sala de aulas, sinagogas? Ou contexto de célula e equipe?
Em que tipo de reunião Ele prometeu estar presente conforme Mateus18.19-20?
“Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.” Desde
que você se converteu em quantos aniversários, casamentos, festas, shows, etc. você
experimentou a glória e a presença de Deus com milagres e curas? A partir de agora
tenha esta expectativa em sua reunião de célula, Ele vai estar lá!
A ceia, o símbolo universal de comunhão (Mateus 26.18), onde aconteceu? Foi em
um resort, acampamento, ou mega evento? “NÃO”. As tendências modernas facilitam a
comunhão superficial ou profunda? “Superficial”; esta é uma das razões porque Jesus
estabeleceu sua igreja sob o contexto de grupos pequenos, Ele quer relacionamentos
saudáveis onde a trindade se faz presente.
Em grupos de três compartilhe e ore uns com os outros sobre suas experiências
com Jesus em reuniões de grupo pequeno e sobre o que vocês podem fazer para que Ele
manifeste sua presença, milagres e curas com mais intensidade em sua célula.
EVANGELISMO & COMPARTILHAR A VISÃO:
Apelo: Por causa do pecado você precisa convida-lo para entrar em sua vida...
Ore e exerça autoridade pelas pessoas dos nossos oikos em grupos de três pessoas.
Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros e encontre com o discípulo...
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