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LIÇÃO 6 - PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS  -  PROTÓTIPO                                              
 
- QUEBRA GELO: Fale um verso que você gosta ou que marcou um momento especial da sua vida.    
                                               
- ADORAÇÃO (C.12 ): Os reis da terra se prostrarão 

 
As práticas da igreja nos lares do Novo Testamento 
 Os discípulos de Jesus Cristo tiveram uma experiência de vida em comunidade por três 
anos e meio;  quando Cristo ascendeu ao céu eles reproduziram esta experiência e assim 
nasceu a igreja nos lares - em células. Vamos ler Atos 2.41- 47 e aprender como a igreja do 
Novo Testamento vivia e funcionava!  
 A primeira coisa a observar no texto é que todos os verbos expressam uma ação contínua 
e isto significa: um estilo de vida e não uma prática temporal, uma qualidade de vida e não uma 
religião. Para ter os resultados que eles tiveram é preciso viver como eles viveram. 
  
- 41 De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra; e naquele dia 
agregaram-se quase três mil almas; Agregar é integrar pessoas na igreja, isto acontecia por 
meio das células e não por meios de rituais ou de departamentos. Em nossa igreja a prioridade é 
que o convertido frequente toda semana a reuniões na célula e no templo.  
         
- 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas 
orações. A perseverança é um dom, e eles a praticaram através do ensino contínuo das 
reuniões das células: “na comunhão, ao comer juntos e nas suas orações”. A fé cristã era vivida 
nos lares; quando se perguntava: Aonde está a igreja? As pessoas apontavam para as casas.  
 
- 43 Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. 
Temor fala de reverência, de adoração e intimidade. Alguns cristãos do N.T tinham vivido com 
Jesus e alí aprenderam que o temor, a adoração e os milagres fluiam através dos 
relacionamentos com Deus e uns com os outros na célula. 
 
- 44 Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles viviam em 
comunidade, porque eram seguidores de Jesus e Ele sempre viveu deste jeito. 

 
- 45 E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a 
necessidade de cada um. Isto fala do amor fraternal e do intenso senso de responsabilidade 
que tinham uns pelos outros, eram de fato membros do corpo de Cristo, “ligamentos”. A vida e o 
poder fluem através do discipulado um a um no grupo pequeno. De quem você cuida?                     
 
- 46 E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, 
comiam com alegria e singeleza de coração,        
As reuniões nos lares não eram por causa da perseguição ou das circunstâncias, pois era o 
modo natural, o jeito primário da igreja existir e se expandir. Era algo normativo e literal e não um 
ideal. Precisamos sair do mundo virtual, do irreal e voltar a experimentar Jesus na célula. 
 
- 47 louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes 
o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Como o louvor e adoração agradam a Deus e 
nos faz cair na graça do povo?  A frase “Enquanto isto” significava que eles viviam em grupos 
pequenos, isto agradava a Deus, e os atraia a Ele para serem salvos. 
 
Em grupos de três pessoas compartilhem: Quais das qualidades acima, a nossa célula precisa 
experimentar? e o que precisamos fazer durante a semana para ter as experiências que eles 
tiveram? Ore e ministre uns pelas necessidades pessoais dos outros com fé. 

 
EVANGELISMO & COMPARTILHAR A VISÃO: 

• Evangelismo-Apelo: Deus te criou para ser parte da família, reconheça que está afastado...    

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