LIÇÃO 4 - PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS
- QUEBRA GELO ( 3.1): Qual o lugar que você mais gosta de se refugiar e ficar só?
Compartilhe uma experiência de refúgio nesse local.
- ADORAÇÃO (C.5 ): Doce presença

A Missão da Comunidade-Célula.
Leiamos Genesis 1.27-28 que diz: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. 28 Então Deus os abençoou e lhes
disse: Frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do
mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.
Deus criou o homem a sua imagem e semehança! O que isto significa? A imagem
e semelhança é o espírito humano e alma original que nos faz parecer com Deus e possibilita
nossa comunhão com Ele, portanto, ser imagem e semelhança significa que:
o A vida é viável e depende da comunhão uns com os outros. ...“homem e mulher os criou”.
o A salvação plena do homem depende de sua comunhão e vida no corpo e na “célula”.
o Ser socialmente aceitável para Deus é viver no contexto de células como Ele vive.
O que é a queda do homem? Esta é uma alienação total, a quebra do relacionamento
do homem consigo (psicológico), com Deus (Espiritual), com o próximo (social) e alienação
ecológica; Uma face da desobediência do homem foi: não proteger, não cuidar e não reproduzir
a comunhão divina segundo a vontade de Deus.
O versículo 28 diz: Então Deus os abençoou. A quem Deus abençoou? O indivíduo
Adão e Eva? Não, Ele abençoou a comunhão deles, pois a trindade vê pessoas conectadas
umas com as outras e não indivíduais.
Leia o Salmo 133.1,3b e diga como a benção de Deus vem sobre a nossa vida?
(vs.3b)... Porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Alí aonde? alí na
comunhão, na unidade dos irmãos, no contexto de grupos pequenos/comunidade. Não é
benção apenas pessoal, mas é aquela que é compartilhada.
Frutificar e Multiplicar o quê? Frutificar e multiplicar antes e depois da queda nunca foi
no aspecto biológico, industrial, ecológico “mas sim da imagem e a semelhança”. Aquilo que o
Deus triuno vive eternamente a compartilhar; uma vida que se completa pela comunhão e
unidade das três pessoas, no amor eterno.” MOLTMANN (2000:182). Esta é a missão de Deus,
é também o que Jesus mandou fazer em João 17.23 “viver em comunhão e unidade”.
“Sujeitai e dominai”. A célula é o meio mais eficaz para edificar vidas e cumprir a
missão. Deus deu originalmente o poder e autoridade ao grupo pequeno para cumprir a sua
missão; desde Adão e Eva, Noé e até a igreja de grupos pequenos do N.T e de hoje.
Em grupos de três pessoas compartilhe e ore uns com os outros sobre as áreas de
sua vida que você precisa de restauração (espiritual, psicológica, social ou ecológica).
EVANGELISMO & COMPARTILHAR A VISÃO:
· Evangelismo - Apelo: O pecado ofuscou a imagem de Deus em você, você precisa de Jesus.
· Vamos orar e exercer autoridade pelas pessoas dos nossos oikos em grupos de três pessoas.
· Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros e pelos não crentes, encontre com o discípulo,
estude e memorize os textos da semana. (no discipulado siga a ordem das lições 1-2 e 3-5).
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