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LIÇÃO 5 - PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS   -  PROTÓTIPO                                              

 
- QUEBRA GELO (4.5): Você já comeu algo que não queria ou não gostava só para agradar alguém? 

                         
- ADORAÇÃO (C.10): Ao nosso Deus   

 
A unidade da célula de Jesus 

Para viver a plenitude da vida cristã é preciso ter experiências a sós com Deus e 

também na vida do corpo; Jesus escolheu que tudo seja feito em unidade e parceria uns com 

os outros.                

A célula é uma família espiritual, uma unidade que resulta da ação do Espírito Santo, 

da comunhão, da oração e do servir; para manter e expandir os relacionamentos de Deus no 

mundo. Vamos aplicar o ensino de Jesus sobre a unidade em João 17.21-23. 
 

 21 para que todos sejam um; assim como tú, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também 
eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tú me enviaste. 

- Qual é o propósito definido e claro da comunhão de Jesus? É para que todos sejam 

um; significa unidade no Espírito e na prática; “é viver, orar e trabalhar juntos”.   

- A comunhão do Espírito é fundamentada na unidade. Duas ou mais pessoas precisam 

viver em acordo para que o Espírito Santo crie a comunhão entre elas.  

- É a unidade que cria confiança, comprometimento e o servir uns aos outros. 
 

22 E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um;  O 
que você aprende sobre a unidade e a glória de Deus em nós? 

- É na unidade que a glória da imagem e semelhança de Deus é compartilhada e isto 

ocorre nas reuniões de grupo pequeno. A célula é um dos meios mais poderosos e seguro 

para experimentarmos a presença de Deus e sermos usados nos dons espirituais. 

- Segundo o texto qual é o objetivo da glória e da presença de Deus? Em primeiro 

lugar é “para que sejamos um...,” é para edificar o corpo e depois para te abençoar. 
 

23 eu neles, e tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o  
mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. 

 
- “aperfeiçoados na unidade” Os objetivos da glória são: edificar o corpo e para que você 

seja um ligamento “um discipulador responsável por outros irmãos”. Leia Efésios 4.16 e 

responda: Quem é edificado? O corpo?  E quem trabalha? (Cada um faz sua parte).                 

- O que a frase: “para que o mundo conheça” afirma que a unidade faz? (Evangeliza). 

- A unidade é o porta voz da comunhão bíblica. O que as pessoas devem perceber e 

experimentar através da nossa unidade? - (Que Deus nos ama e os ama também). 

- Na unidade da célula de Jesus o crescimento não era por soma e sim exponencial 

“sinergia”  cresceram de 3 pessoas para 12, de 12 para 70, de 70 para 120, de 120 para 

300, de 300 para mais 3.000. Trabalhem e esperem estes resultados também! 
 
Em grupos de três pessoas compartilhem e orem sobre: O que devemos fazer e não fazer 
para que a unidade da nossa célula agrade a Deus e seja visível ao mundo?  
 

EVANGELISMO & COMPARTILHAR A VISÃO: 

• Evangelismo-Apelo: O pecado gerou separação e inimizades você precisa se reconciliar...  

• Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos e encontre com o discípulo... 
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