LIÇÃO 9 – PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS
- Quebra Gelo: Em uma frase sem se explicar fale da mensagem que mais te impactou nestes dias.
- Adoração: Digno de Glória
Célula: lugar de comunhão e missão
Atos 2.42,46-47 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão
e nas orações. 46 E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em
casa, comiam com alegria e singeleza de coração, 47 louvando a Deus, e caindo na graça de
todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. JFA-ERC
De acordo com texto quais são as duas palavras mais importantes para a vida no corpo?
Comunhão e evangelização.
A comunhão dos santos é o sinônimo para a palavra igreja. Estar em comunhão uns com os
outros através do Espírito Santo significa ser parte da igreja.
Conforme o texto acima o que acorria na comunhão dos grupos pequenos da igreja?
Edificação através da palavra, comiam juntos, oravam juntos, temor e reverência, liberdade ao
Espírito Santo, unidade, tinham um só coração, compartilhavam os bens entre si conforme a
necessidade, havia constância nas suas reuniões, as reuniões eram no templo (na época só podiam
reunir-se no pátio do templo) e de casa em casa, havia sinceridade e alegria nas reuniões deles,
louvavam/ adoravam a Deus... Isto é ser igreja.
Portanto podemos afirmar destas características da comunhão cristã que:
• “A vida somente se torna viável, por meio da comunhão e depende da comunhão”.
• “A comunhão é do Espírito Santo, e nela Deus é compartilhado entre eles.”
• A comunhão produz unidade de propósito, amor fraterno e compartilhamento mútuo.
- O que devemos fazer para manifestar as características e os resultados com a mesma
freqüência e intensidade? Reunir em células que funcionem de acordo com os princípios do N.T.
Evangelização - Atos 2.47b E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos.
“A igreja é igreja somente quando ela existe para os outros.” Dietrich Bonhoeffer
“Enquanto os pequenos grupos permanecem fiéis às escrituras na adoração e comunhão, estes,
impulsionarão a igreja ao testemunho” Ensina SNYDER(1997:141) sobre o texto de Atos 2.42-47.
O que Deus fazia através da comunhão dos cristãos? Muitas maravilhas e sinais, unidade, Os
crentes tinham a simpatia e graça do todo o povo, Deus acrescentava diariamente os que iam sendo
salvos; havia crescimento na quantidade e qualidade. Portanto estas devem ser as nossas metas e
alvos ao nos reunir em células semanalmente.
O evangelismo do N.T é relacional, fruto da ação divina na comunhão da reunião das células.
1. Quais são os valores e atitudes que devemos mudar para que o evangelismo relacional ocorra?
2. Compartilhe e ore um com o outro sobre o que vocês farão para andar em comunhão mais
profunda com Deus e com os membros da célula e evangelizar nesta semana.

• Evangelismo - Apelo: Você necessita deste tipo de comunhão? ...Jesus fez isto por você.
• Visão: Faça contatos, ore uns pelos outros, pelo oikos e encontre com o discípulo...
• Missões Mundiais:
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