LIÇÃO 1 2 6 - PARA REUNIÕ ES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS
- QUEBRA GELO: Você

já teve a experiência de ser parado na alfândega ou revistado na rua?
sem contar toda a história fale como se sentiu.
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para este fim”.
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: 1ª João 2.13
BEM VINDO A FAMÍLIA DE DEUS
Bem vindo ao corpo de Cristo, “igreja em células”! Precisamos conhecer e experimentar o
estilo de vida do reino pois vamos viver nele eternamente. E que isto comece agora! A
nossa inclinação deve ser viver como um cidadão dos céus.
O que aprendemos sobre o estilo de vida do reino Deus em Efésios 2.19,21?
“19 Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos
dos santos e membros da família de Deus, 21 no qual todo o edifício bem ajustado
cresce para templo santo no Senhor.” Saiba de algumas verdades importantes:
- Você nasceu em uma família, não é órfão. Você já tem pessoas com quem pode contar?
- Na célula edificamos uns aos outros e nossa vida é ajustada na convivência do corpo.
- Note no vs.21, está explícito que os propósitos da célula são: crescer e multiplicar.
Crescer leva tempo, ao nascer de novo o nosso alvo é ser maduro “ser discípulo”.
Vamos ler versículo por versículo de Hebreus 5.11-14, comparar o crescimento físico com o
espiritual e extrairmos lições práticas para nossa vida.
Vs.11- Geralmente crianças espirituais falam e choram muito e não gostam de ouvir, são
impacientes... Não seja assim, para crescer é preciso ouvir a Deus e também às pessoas.
- Você tem ouvido de Deus no seu tempo a sós com Ele nestes dias?
Vs.12 - O contínuo conhecimento teórico da Bíblia desassociado da prática, nunca fará você
crescer espiritualmente. Sua igreja e célula tem o alimento certo para você crescer!
- Tome cuidado com o que você ouve e vê nas redes sociais, (lá é fácil falar e ensinar).
Vs.13 - As crianças não têm experiência sobre a prática do que é certo e bom, e a rejeição
do que é errado e desagrada a Deus. Elas só terão esta experiência com o seu exemplo.
Vs.14 - Você passou a vida sem discernir o certo e errado, agora precisará de seus irmãos
para aprender a fazer isto; conte com a sua célula! Quais são as qualidades que precisamos
para que isto aconteça? (submissão e ser ensinável)
Na igreja e no reino de Deus existem estágios para o amadurecimento das pessoas.
Vamos ler 1ª João 2.12-14 e identifcar estes três estágios do crescimento espiritual.
Conclusão:
Somos parte de uma família; o caráter de Cristo (maturidade) e o preparo para servir a Deus
ocorrem no convívio uns com outros na células (Ef.4.15), seguindo a verdade em amor.
- APELO EVANGELÍSTICO:
- MISSÕES MUNDIAIS: Orem por Rubia, Safwat e filhos no Sudão, Saúde e trabalho.
- A VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, evangelize, consolide e encontre com o discípulo.
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