CÉLULA 01/2021

QUEBRA GELO
Como foi a sua virada de ano? E como está a sua expectativa para 20121? Compartilhem…
_______________________________________________________________________________

MINISTRAÇÃO
TEMA: MEU LAR UMA CASA DE DEUS

Atos 28:30-31 “E Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia
todos quantos vinham vê-lo; pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as
coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum”.

Qual é o propósito da célula?
Há três motivos importantes das células.
A) Nas células vamos ter: Comunhão, relacionamentos, companheirismos, amizades, ensinamento
da palavra de Deus, mentor que nos dará aconselhamento.
B) Ganhar vidas novas para Jesus.
C) Fazer de cada nova vida, um líder de célula, para alcançar novas vidas e novos territórios.
Tudo na vida precisa ter propósito, direção, destino, alvo, objetivo. Assim são as células, onde o
seu objetivo principal é avançar na direção de novas vidas para Jesus.
O fato muito interesse na Bíblia Sagrada e ver que a palavra, nos últimos acontecimentos de Atos
dos apóstolos, o apóstolo Paulo propositalmente em Roma alugando uma casa, no qual fez dela
uma (célula) para pregar o reino e ganhar vidas para Jesus.
O que você está fazendo da sua casa?
Na mesma visão, no início do ministério de Jesus, vemos Jesus sendo batizado por João e logo em
seguida os discípulos de João seguindo, na boa intenção, é perguntando:

João 1:35-40 “No dia seguinte João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos; E, vendo
passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus”. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e

seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E
eles disseram: Rabi (que, traduzido, quer dizer Mestre), onde moras? Ele lhes disse: Vinde, e
vede. Foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia; e era já quase a hora décima.
Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido.
O impacto de André na casa de Jesus foi tão poderoso (a primeira célula da bíblica), que logo ele
foi atrás do seu irmão, chamado Pedro, e o levou a Jesus! André sabia que seu irmão era alguém
muito especial, que se passasse pela mão de alguém que soubesse moldar, daria uma joia
preciosa, e assim foi.
Pergunto: Quem serão os Andrés neste ano, que levarão seus irmãos, amigos, vizinhos, parentes,
as células de Jesus ou do apóstolo Paulo de hoje?
Vamos ao texto e veremos quais foram os objetivos do Ap Paulo na casa que alugara:
1) Pregando o reino de Deus
Leia Mateus 4:17 e Lucas 10:1-9
Não podemos dizer de nos mesmo, mas o que vamos levar as pessoas nas células é a palavra de
Deus, que pode transformar, curar e por em liberdade as vidas.
2) Ensinado com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo.
Você só pode dar o que tem. Assim, o líder Ap Paulo, com a sua vida totalmente envolvido com as
coisas de Deus, exalava Cristo nas pessoas que chegava à célula da sua casa que era alugada.
Se quisermos saber como está sua vida com Deus, é só prestar atenção nas palavras que sai da
sua boca.

Mateus 12:34-35 “Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que
há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro
do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más”.
3) Sem impedimento algum
É interessante olhar e ver o apóstolo Paulo em sua casa pregando a palavra sem impedimento
algum. Lembre-se: Na sua casa você é autoridade principal, o mentor, e precisamos saber usar.
Na casa que Ap Paulo alugou, ele fez uma célula, que ensinava a palavra de Deus e ganhava vidas
para Jesus. Sabendo que neste habitat ele não tinha nenhum impedimento para fazer o que
queria. Que linddooo!!!!
CONCLUSÃO: Esta atitude do apóstolo Paulo alegrou tanto o coração de Deus, que o mesmo
permitiu que ficasse registrado na Bíblia Sagrada, para que as próximas gerações pudessem ter
como modelo. Atos significa acontecimentos. Como cristãos da nossa geração, quais são as
marcar que vamos deixar registradas no coração de Deus e nas vidas?

LÍDERES, ESTUDEM A PALAVRA PARA PASSAR UMA PALAVRA DE REVELAÇÃO.
____________________________________________________________________

MOMENTO DE PROSPERIDADE
Marcos 4:31-32 – Assim como o grão de mostarda, tudo o que entregarmos a Deus, Ele nos
multiplicará poderosamente.
_______________________________________________________________________________

COMPARTILHANDO A VISÃO
Dia 24/01 – Culto da Família as 9 e às 19h
Dia 30/01 – Relógio de Oração e Rede de Jovens
_______________________________________________________________________________

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita.
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”.
Salmo 122:6

