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LIÇÃO 148 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Que compromissos uma família precisar ter para permanecerem juntos? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus 18.20 

 
A PRESENÇA DE DEUS E A COMUNHÃO DOS CRENTES. 
Vamos relembrar quais são as manifestações visíveis da presença de Deus que devemos esperar 
quando nos reunirmos na célula; leiam Atos 2.42- 47 e falem do que acontecia ali. 
 
Hoje iremos estudar sobre a relação da presença de Deus com a comunhão. Em Mateus 18.20 diz: 
Onde dois ou três estiverem reunidos, ali estou Eu no meio deles. Jesus prometeu estar presente se 
estivermos em comunhão; sabemos que a comunhão é do Espírito mas existe uma parte que é 
nossa. O que devemos fazer ou deixar de fazer para que a presença de Deus seja poderosa em 
nossa comunhão? 
 
Qual deve ser a nossa parte, o que é exigido para que a presença de Deus seja aumentada? 
 
1º- É exigido priorizar os relacionamentos com Deus e com as pessoas. Isto pode ser 
claramente visto no texto de Lucas 10.38-42. Isto implica em mudarmos nossos valores em nossas 
relações com o tempo, tarefas, interesses e agendas. As pessoas devem ser a prioridade. 
- Precisamos trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos. O que você pode fazer? 
 
2º - É exigido comprometimento com Deus e uns com os outros 
Somente o Espírito Santo cria a verdadeira comunhão entre os cristãos mas Ele cultiva isso por 
meio das escolhas e dos compromissos que fazemos com Deus e uns com os outros. 
Que tipo de escolhas e comprometimentos precisamos fazer para viver na presença de Deus?  
- Alguns compromissos importantes: praticar a palavra, os mandamentos reciprocos: amar, perdoar, 
suportar, orar, exortar... uns aos outros. 
 
3º- É exigido sinceridade e amor.  
A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor (Efésios 4.15), porque não podemos viver em 
comunidade sem sinceridade. Jesus reprovou a hipocrisia, precisamos ser transparentes.  
A falta de sinceridade e de integridade cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. 
Compartilhe: Quais são os inimigos de uma vida sincera e de amor pelo próximo? 
 
4º - É exigido humildade.  
Em 1 Pedro 5.5 ensina que Deus resiste ao soberbo, em outras palavras, Ele não aceita o soberbo 
em sua presença. A presunção e o orgulho impedem a comunhão e a presença de Deus.  Na vida 
em célula o que I Pedro 5.5b nos manda fazer?   
 
5º - É exigido gentiliza. Em Efésios 4. 32 ensina que devemos ser gentis, bondosos uns para 
com os outros. Como podemos ser gentis? É quando respeitamos as diferenças, temos 
consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. 
 
O que mais devemos incluir como nossa parte na comunhão para que a presença de Deus 
seja aumentada? Precisamos incluir o sigilo, o investimento de tempo, os recursos, a compaixão, a 
misericórdia e muita consagração (oração em jejum)! 
 
Conclusão 
Conversem e orem: Dos pontos aprendidos hoje o que vocês como célula precisam trabalhar mais 
no momento. Separe em duplas e compartilhem um com o outro qual (is) destes pontos você precisa 
crescer, depois orem um pelo outro. 
 
EVANGELISMO - APELO: 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Oremos pelos missionários Luke, Joely e a equipe da creche na Nigéria 
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