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LIÇÃO 8 - PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS   -   PROTÓTIPO                     
 

- QUEBRA GELO: Cite uma habilidade ou dom que você possui que lhe traz realização e alegria em Deus.                 

- ADORAÇÃO (C.3 e 13):  Ao único; Poderoso Deus 
 

Os Dons Espirituais e a reunião nos lares. 

A igreja é um organismo vivo que é edificada através dos dons espirituais. “Como pode a 

igreja se reunir de tal forma onde haja liberdade e ordem necessária para que os dons 

sejam exercitados?” Embora o uso dos dons não se restringe às células, quando se trata do 

corpo de Cristo, os dons pertencem as células como afirma Neighbour (1990:146-148).  

O amor ágape é a prática de base para que cada crente seja usado nos dons espirituais e 

assim operar a edificação e o crescimento da igreja.       

 Como funciona os dons nas células? Em 1 Coríntios 14.26 orienta: Que fazer, pois, 

irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem 

língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quantas pessoas estavam na reunião 

citada neste texto? Talvez mais de 15 pessoas. Quem deve usar os dons para edificar os outros?   

De acordo com as escrituras (Coríntios 12.7) o lugar correto para que todos os membros 

da igreja pratiquem os dons espirituais é nos grupos pequenos. Você pode imaginar como seria 

se cada crente usasse os dons espirituais no grande culto de domingo à noite?   
 

Porque os dons pertencem às células - grupos pequenos? 
 

1. A Bíblia vê a igreja primariamente como organismo espiritual e não uma instituição. 

(Rm.12.5-8; Ef. 4.1-16). Para manter e fazer crescer o corpo é preciso dos dons.  
 

2. A nova vida em Cristo só é funcional no corpo, onde os membros devem usar seus dons 

espirituais para edificar uns aos outros. “oikodomeo”.  Leia Romanos 12.5 
 

3. A comunhão da célula é necessária para a manifestação dos dons. PIERSON (2000:48) 

afirma: “os dons estão presentes na vida dos cristãos porque eles vivem em comunhão”.  
 

4. A ausência das células causa o mau uso dos dons. Precisamos delas para praticar o amor 

ágape. Porque a igreja de Corinto fazia mau uso dos dons?  De acordo com 1Coríntios11-14 

era porque eles perderam o senso de comunidade, falta de amor; ausência ou mal 

funcionamento das reuniões nos lares e eles não consideravam a vida no corpo. 
 

5. Alguns dons e verdades bíblicas só podem ser vivenciadas nos grupos pequenos.  

Leiam Efésios 4.15-16 e conversem sobre como é isto na prática, de acordo com o texto.     

Para o Líder - Concluímos o panorama da base bíblica, estudamos as lições como: Deus 

é e se manifesta como comunidade; a trindade, os inimigos da célula; a comunhão; os 

relacionamentos; a unidade; práticas das células, uns aos outros, etc. Agora você precisa ser 

ligamento “discipulador” para que o Espírito Santo edifique e evangelize através da célula.  

 Em grupos de três pessoas, leiam 1ª Coríntios 14.26 descubra qual é o seu dom, use a 

pergunta: O que eu faço que me dá prazer em Deus? Ore e disponha ser usado através do dom  

uns para os outros e para testemunhar de Cristo a um não crente.  
 
Evangelismo & Compartilhar a visão: 

• Evangelismo-Apelo: Você precisa arrepender de viver independente de Deus...    

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

• Missões Mundiais – Ore pelo Nepal, irmão Violeta, Bruno e todos que eles estão cuidando. 
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