
 

 

1 
 

LIÇÃO 7 - PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS -  PROTÓTIPO                                                                      
  

- QUEBRA GELO ( 1.4 ): Qual é um fato a respeito de você que as pessoas ao seu redor   
                                     provavelmente não conhecem?  

                         
- ADORAÇÃO (C.9;26 ):  Cânticos: Digno de Glória e Jesus é a aliança;  

“Uns aos outros”: Os mandamentos do corpo das células. 
      
 Os mandamentos “uns aos outros” aparecem mais de 50 vezes no Novo Testamento; tem 

seu início na relação eterna da trindade, nas práticas de Jesus e seus discípulos (João 17.21-23), 

no estilo de vida da igreja primitiva (Atos 2) e nos ensinos de Paulo sobre a igreja-corpo.    

Segundo NEIGHBOUR (1990:152), este é o modo que Deus designou para que “Cristo 

edifique um ao outro.” Este é o estilo de vida que nos capacitará a vencer as crises de 

relacionamentos. Como?  Ao ser recíproco uns com os outros.  

A necessidade dos mandamentos. Primeiro: para que a vida e o poder de Cristo sejam 

viáveis a nós precisamos: valorizar os relacionamentos, edificar, servir e cuidar uns dos outros 

através das reuniões nos lares.           

 Segundo: a comunhão cristã, o discipulado, as práticas dos dons espirituais e ministeriais 

exigem a mutualidade. “Não se trata de sermões nem de ensino mas sim de convivência”.  

   Terceiro: a vida da célula precisa dos mandamentos para não nos tornarmos apenas 

“falantes”. Por exemplo: Nós podemos cantar e dizer “te amo”, mas é só no ambiente de célula 

que praticamos o amor pois é lá que temos tempo para ouvir, orar e sermos pacientes, etc.  
  
Base bíblica e razões para praticar os mandamentos nas células:  

 
1. O amor: a base dos mandamentos “uns aos outros”, requer a informalidade e proximidade do 

grupo pequeno para ser praticado. 1 João 3. 23 diz: Ora, o seu mandamento é este, que 
creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como Ele nos 
ordenou. O mandamento tem duas partes: crer e praticar. É relevante amar só de palavras? 

 
2. Pertencermos “uns aos outros”. 1Co.12.12: “Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos 

membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também 
é Cristo.”  Este é o estilo vida da igreja do Novo Testamento, onde  a  pessoa  se identifica, 
tem empatia e dispôe sua vida para servir ao outro.  Você procura ser interdependente? 

 
1. Levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6.2: “Levai as cargas uns dos outros, e assim 

cumprireis a lei de Cristo.” É impossível praticar este mandamento em grupos grandes e cultos 
dominicais pois o ambiente é formal, não há tempo, dinâmica e nem atenção objetiva.   
   

2. Ser membros uns dos outros implica em nos conhecermos intimamente. Romanos 12.5: 

“assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros.”  

É fácil alguém permitir ser cuidado por outro que ele não conheça? (Não).  
 

3. Jesus estabeleceu o exemplo de ministrar uns aos outros através dos grupos pequenos. João 

13.14-15: Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés 

uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A 

cruz e a toalha são os símbolos de honrar, servir e amarmos uns aos outros.  

Em grupos de três pessoas, compartilhem sobre dois mandamentos que precisamos e que 

iremos praticar neste mês. Ore e ministre pelas necessidades pessoais de uns aos outros. 
 
Evangelismo & Compartilhar a visão: 

• Evangelismo-Apelo: Existe alguém que você não tenha perdoado?... (desenvolva o apelo) 

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