NOME DO LÍDER:_______________________

CÉLULA NR.:_________________

DISTRITO:________

ÁREA:___________

Semana: 03.02 a 08.02.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Se você tivesse a liberdade de levar algo para o céu, o que levaria?
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê as ofertas neste período.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Estou preparado?
Texto: Mateus 25.1-13
Na sua opinião o que significa ter óleo nas lâmpadas?
Existe alguma possibilidade de ser surpreendido pelo noivo (Jesus), sem óleo
(Espírito) em sua vida? Por quê?
O que levou as cinco virgens “tolas” a perderem as núpcias?
Se Jesus voltasse hoje em qual das duas classes de virgens você se encontraria?
Por quê?
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos vizinhos e anfitrião.
Se houver visitantes apresente o Diagrama João 3.16.

Semana: 10.02 a 15.02.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Como são os seus vizinhos? (Eles são bons? Eles fazem barulho? São
sossegados e tranquilos?)
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê as ofertas neste período.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Seguir Jesus é fácil?
Texto: Lucas 9.59-62
Comentário:
Leia o verso 59 e mostre que mesmo naquele tempo se colocavam barreiras para
seguir Jesus, no caso deste, a família foi o obstáculo. Entende-se que esse
homem só seguiria a Jesus após a morte de seu pai.
Para você é fácil ou difícil seguir a Jesus nos tempos de hoje? Por quê?
Qual é ou foi o maior obstáculo que você teve ou tem para seguir a Jesus?
Jesus exige atenção total daqueles que querem segui-lo. Qual o perigo de seguir
Jesus sem dá importância? (verso 61 e 62)
Na sua opinião qual dos três personagens realmente seguiu a Jesus? Por quê?
EVANGELIZAÇÃO:
Se Jesus lhe desse ½ hora para você ganhar a última alma, antes de sua vinda.
Quem seria? Leia 2 Pedro 3.7-9.
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos visitantes, vizinho e anfitrião.

Semana: 17.02 a 22.02.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Cite o que você tem em comum e o que você tem de diferente da pessoa que está
à sua direita.
EXALTAÇÃO:
Cante 2 louvores e dê as ofertas.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Prestação de Contas
Texto: Gn 3.8-13
Nossos encontros de célula aconteceram no mês de janeiro e nosso relatório
mensal foi entregue em dias? Vamos verificar o mesmo.
As contribuições estão corretas e foram entregues na Secretaria de acordo com a
2ª via e o lançamento está correto?
Os irmãos que faltaram no mês de janeiro justificaram as faltas, foram visitados ou
contactados? O que aconteceu?
Nossa célula está participando dos Cultos aos domingos? Você tem sentido a falta
de algum membro neste culto, quem? (Líder fale da importância de estarmos
juntos também nos cultos)
Em relação a família: Quais objetivos você quer ver realizado em sua família neste
ano?
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelo anfitrião.
Ore pelos vizinhos.

Semana: 24.02 a 01.03.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Hoje, está cada vez mais difícil se locomover, pois há muito engarrafamento,
imprudência e motoristas estressados. Conte uma experiência ruim que você teve
no trânsito e como lidou com isso.
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e tira as contribuições (dízimos e ofertas)
EDIFICAÇÃO:
Tema: A PALAVRA DE DEUS
Introdução:
A palavra bíblia é de origem grega e significa livros.
I- Conhecendo a bíblia
A bíblia é formada por 66 livros, assim divididos: 39 livros no Antigo Testamento e
27 livros no Novo Testamento.
A bíblia foi escrita num período aproximado de 1.500 a 1.600 anos.
Pela ordem dos livros Genesis é o primeiro livro do Antigo Testamento e
Malaquias o último. No Novo Testamento Mateus é o primeiro e Apocalipse é o
último.
Esses livros não estão colocados em ordem cronológica.
A bíblia é escrita por homens mas inspirados por Deus. II Tm 3.16; II Pd 1.21
A bíblia é chamada por ela mesma de?__________________ (Joao 5.39)
II- A necessidade de entendermos a Palavra de Deus. Mateus 13.1-23 (explicar o
texto).
Algumas pessoas que até se dizem cristãos, acreditam que não é necessário
entendermos a palavra, que tudo depende da liberação do Espirito Santo. Isto
é verdade?
Quantos tipos de pessoas vamos encontrar, quando semeamos a palavra?
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos vizinhos e anfitrião.

Semana: 03.03 A 08.03.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Compartilhe um versículo bíblico ou uma reflexão que tocou muito seu coração
ultimamente.
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê as contribuições (dízimos e ofertas).
EDIFICAÇÃO:
Tema: PECADO
Introdução: No Novo Testamento aparece quatro definições de pecado. Uma de Jesus,
outra de Paulo, Tiago e João.
A definição de Jesus: Pecado é não crer na sua pessoa.
Paulo diz que é ausência de fé. Romanos 14.23
Tiago, pecado é a omissão em fazer o bem. Romanos 4.17
João, pecado é iniquidade ou rebeldia, tornar-se transgressor da lei.
I- Nas definições de Jesus (não crer nele) e Paulo (a falta de fé), são de cunho
relacional. Não fazer o bem por omissão (Tiago), e a rebeldia (João) mostram um
caráter essencialmente transgressor.
As duas duplas são verdadeiras e sérias, contudo o conceito relacional é mais grave,
pois é dele que deriva tudo.
Ex.: As transgressões aparecem em segundo lugar por causa da incredulidade e
rejeição à pessoa de Jesus como o Filho de Deus. (João 3.36)
Não é a transgressão em si mesma que nos leva a perdição eterna, e sim a nossa
incredulidade com relação a pessoa de Jesus. Negando a sua existência,
sepultamos as possibilidades de relacionamento, daí a incredulidade e o
consequente pecado. (Resumo dos mandamentos). Mateus 22.34-40
Então o pecado é uma descrença radical e obstinada diante da pessoa de Jesus. O
pecado é um assunto teológico e não jurídico. Não devemos confundir um crime
com pena definida, com o pecado que é a quebra de um relacionamento com
Deus.
O ser humano não será condenado eternamente pela sua transgressão a lei (apesar
de ser trágico e horrível isto), mas antes de tudo pela descrença em Jesus.
Ex.: Saulo era um judeu irrepreensível em sua conduta moral e legal, porém era um
incrédulo com relação a Jesus. Mas Paulo só recebeu a vida eterna (João 17.3)
depois que creu na pessoa de Cristo.
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos vizinhos e anfitrião.

Semana: 10.03 a 15.03.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Trava-língua: “UM PÉ DE GUARIROBA, BEM GUARIROBADINHO, QUEM BEM O
DESENGUARIROBAR, BOM DESENGUARIROBADOR SERÁ.” Ofereça um
prêmio (compre chocolates) e dê para as pessoas que conseguirem falar a frase
três vezes e rápido sem tropeçar na língua. (Líder dê a frase em um papel a parte
para os membros) – Informação: Guariroba é um tipo de palmeira.
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê as ofertas neste período.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Novo nascimento – O lobinho que queria ser ovelha
Texto: João 3.1-5
Líder, comece fazendo uma introdução sobre este texto que fala do Novo Nascimento,
e em seguida conte esta historinha: O lobinho que queria ser ovelha (em anexo).
Tente aprender a estória e contar sem ajuda do papel. Logo após faça as
perguntas:
Por que o lobinho desejou se tornar ovelha?
Que dificuldade o lobinho encontrou para conviver com as ovelhas?
O que foi preciso acontecer para haver a transformação do lobinho? (Após a
resposta dos participantes leia o texto de Romanos 10.9).
O LOBINHO QUE QUERIA SER OVELHA
Há muito tempo atrás nas montanhas da Palestina um bando de lobos rodeavam
as campinas à procura de alimento, cada presa que encontravam era um
problema, cada um queria o melhor pedaço, era uma confusão, às vezes muitos
não conseguiam comer.
Neste bando de lobos havia um lobinho muito observador que era o menor da
matilha e com dificuldades acompanhava o grupo. Certa vez ao passar por uma
região muito gramadinha, notaram um rebanho de ovelhas e observaram se havia
possibilidade de pegar um cordeirinho para o jantar, mas se depararam com uma
cerca muito forte, e um pastor muito atento que cuidava do rebanho. Ao verem
esses obstáculos desistiram da idéia e continuaram seu caminho, mas o lobinho
observador continuou olhando de longe aquele rebanho, ele viu como as ovelhas
eram tratadas, como eram protegidas pelo seu pastor, a comida era dada no
momento certo e elas viviam felizes, recebiam carinho, atenção e cuidado, coisas
que o lobinho não conhecia. Então nasceu uma enorme vontade dele fazer parte
daquele rebanho, mas pensou “isso é impossível, eu sou lobo! Ovelha tem medo
de lobos”, e nesse pensamento saiu triste e voltou ao seu bando.
No outro dia passando novamente por aquele lugar, resolveu parar novamente e
observar o rebanho, recebendo uma séria advertência do bando sobre a

possibilidade de roubar um cordeiro, pensando eles que esta era a sua intenção,
mas no fundo do seu coração, queria apenas fazer parte daquela família de
ovelhas. Foi então que teve uma grande idéia "vou me disfarça de ovelha, sei onde
conseguir lã, faço um disfarce e posso me aproximar sem perigo algum".
Então executou o seu brilhante plano e deu certo, começou a conviver com as
ovelhas, brincar, pular, às vezes até recebia um afago do pastor, era uma alegria,
mas chegou a hora da comida, todos correram para comer: "Hum! Grama
verdinha". O lobinho se viu em apuros, grama não é comida de lobo e novamente
ficou triste! "Não posso ficar no meio delas, o alimento é diferente, tenho que
comer!" Foi quando teve uma idéia: "Quando todas estiverem dormindo, eu saio
do rebanho, tiro o meu disfarce e vou a procura de alimento de lobo nos campos e
pela manhã volto". E fez isso várias vezes, de dia brincava, pulava, mas a noite
saia para procurar alimento.
Certo dia cansado dessa "tira disfarce, põe disfarce" ele questionou ao Criador:
"Porque o Senhor não me fez uma ovelha? Eu não precisaria desse disfarce e
viveria feliz, mas eu sou um lobo. Senhor, não daria pra mim nascer de novo? Só
que dessa vez nascer ovelha?" Nessa indagação pegou no sono e dormiu..... Ao
despertar foi tomar água num riacho próximo, qual foi sua surpresa, o Criador
(Deus) havia ouvido a sua oração, ele havia se transformado numa ovelha.
EVANGELIZAÇÃO:
Faça o Diagrama de João 3.16.
Será que existe alguém que precisa tomar uma decisão de salvação?
Ore pelos visitantes.

Semana: 17.03 a 22.03.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
De que você tem mais medo? (De barata, de altura, de dirigir, de falar em público,
de liderar, de tomar decisões ou de.....). Por que?
EXALTAÇÃO:
Cante apenas dois hinos. Dê as ofertas neste período.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Prestação de contas
Texto: Ec 4.9-10
Distribua as cópias do Relatório Mensal para todos os membros.
O relatório foi entregue em dias (ver carimbo e data).
As contribuições estão corretas (valor), foram entregues na Secretaria da Igreja
(verifique os recibos da célula).
Houve visitantes em nossa célula? Quantos? Quem os trouxe?
Quem está participando da Caminhada do Discipulado? Já estão inscritos na
Secretaria? Os que não estão pergunte o porque?
Para os casados: Como está o relacionamento com os seus filhos e cônjuge?
Para os solteiros: Como está o relacionamento com os seus pais?
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos vizinhos e anfitrião.
Programe uma célula na casa de um oikós, ou vizinho não crente.

Semana: 24.03 a 29.03.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Quando você era pequeno, o que você “queria ser quando crescer”? Você é hoje o
que sonhou? Comente.
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê as ofertas neste período.
EDIFICAÇÃO:
Tema: A parábola do semeador
Texto: Lucas 8.4-15
Estamos saindo para semear a Palavra de Deus? Quantas vezes nesta semana?
Quais foram os tipos de lugar citados na mensagem onde caíram as sementes?
Você já encontrou pessoas parecidas com estes tipos? O que você fez?
Alguma vez Satanás já roubou alguma Palavra de Deus de sua vida? Como foi?
EVANGELIZAÇÃO:
Você já semeou a Palavra de Deus na vida do seu oikós?
Faça o diagrama de João 3.16.
Ore pelos oikós, vizinhos e anfitrião.

Semana: 31.03 a 05.04.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Imagine que daqui a um mês, todos os livros do mundo (tanto em papel quanto
eletrônico) fossem destruídos. Imagine que sua célula é responsável em preservar
a Bíblia para as próximas gerações. O que vocês fariam?
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê as ofertas.
EDIFICAÇÃO:
Tema: O PECADO DOS PECADOS
Texto: Romanos 5.12
Este texto diz que foi pelo homem que entrou o pecado no mundo e por um só
homem.
Mas, o que é pecado? Em termos jurídicos o pecado se assemelha a transgressão
de uma norma legal, ética ou moral, através de uma ação intencional (dolosa) ou
não (culposa-negligência, imprudência ou imperícia).
Assim onde há lei ou regra, existe o pecado.
Levando esse conceito para o contexto de Adão, observamos que o seu pecado foi
uma desobediência pessoal e voluntária a ordem expressa de Deus e/ou a quebra
do pacto de responsabilidade, por causa de sua incredulidade.
Como isto aconteceu?
Leiamos Genesis 3.6. Adão comeu do fruto proibido depois que a mulher já havia
comido um pedaço dele.
Por que então ela não foi responsabilizada diretamente pela entrada do pecado no
mundo? (Rm 5.12 – ler novamente e dê tempo para algumas respostas – 5
minutos).
Eva foi quem comeu primeiro do fruto e a primeira a transgredir a ordem. Qual o
motivo porque ela não foi acusada de ser a introdutora do pecado? (Dê 5
minutos para respostas).
Respostas:
Tudo indica porque Deus falou diretamente com Adão, e não a Eva. Ele falou
diretamente ao homem (Gn 2.16,17 – Leiamos)
Outro detalhe interessante que o Espírito Santo revelou tempos depois sobre este
episódio está em 1 Tm 2.14 (ler).
O que é isto? Vejam este texto!
Ora, se todo tipo de transgressão as leis de Deus for considerado pecado, por que
então Eva não foi indiciada como a ré culpada e responsável pelo início do pecado
na raça humana?
Por que a ordem foi dada a Adão e não a Eva. A obediência era uma decisão

pessoal de sua fé. (Adão) Romanos 10.17
Eva recebeu as informações de segunda mão, mas não deu a devida atenção a
palavra de Adão, como sendo de fato a palavra de Deus. Ainda que ela pudesse
saber o que Deus havia dito a Adão, não deu o devido crédito. O acordo não lhe
pertencia ou os termos jurídicos não a obrigava.
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos vizinhos e anfitrião.

Semana: 07.04 a 12.04.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Rodízio de livros bíblicos: Será que sabemos a sequência dos livros da
bíblia? Líder fale o nome do primeiro livro e em círculo os membros vão
falando a seqüência até completar toda a Bíblia. Como nos saímos?
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê as ofertas.
EDIFICAÇÃO:
Tema: PECADO (continuação)
No estudo passado vimos como o pecado entrou no mundo através de Eva, mas
ela não foi responsabilizada diretamente e sim Adão.
I- Observamos então que Adão ouviu a ordem de Deus, mas não praticou a
palavra. Escutar na prática significa exercitar o que se está escutando. Fé é efeito
de uma escuta atenciosa da fala de Deus, que resulta numa obediência voluntária
e aprazível. Adão ouviu Deus falar, mas não deu o crédito necessário a sua
palavra. A rebeldia é, antes de tudo, uma consequência da incredulidade. Antes do
ato da transgressão, vem a atitude de insubmissão agindo como resultado da
descrença. O pecado é inicialmente, incredulidade diante da palavra de Deus,
fazendo surgir em seguida a infração (erro, transgressão).
II- Se a fé vem pelo ouvir atento e submisso o que Deus diz em sua palavra
(Romanos 10.17), o pecado é não escutar a voz de Deus por meio de Jesus Cristo.
Viver em pecado é viver na incredulidade da palavra corporizada em Jesus.
III- Ouvir a Jesus na prática é viver pela fé e jamais viver no pecado, uma vez que
o pecado é não crer nele. João 16.8,9 – Segundo Jesus o pecado é não ter fé nele.
Outro texto João 3.18; João 8.24.
IV- Então, se creio em Jesus, terei plena libertação do pecado. João 8.36.
Mas, livres de que ou de quem?
Resposta: da prática do pecado da incredulidade.
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos vizinhos e anfitrião.

Semana: 14.04 a 19.04.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Se você fosse um produto o que poderia dizer a seu respeito e por que?
Cuidado, é frágil!
Leia as instruções antes de mexer.
Conteúdo explosivo.
Trate com amor e carinho.
Agite antes de usar!
EXALTAÇÃO:
Cante dois louvores e tire as ofertas.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Prestação de contas
Texto: Mateus 12.35,36
Distribua as cópias do Relatório Mensal para todos os membros:
Verifiquem o preenchimento do relatório.
Nossas contribuições estão corretas? Foram entregues na Secretaria da Igreja?
(Verifique a 2ª via do Relatório Financeiro com todos os membros.)
Você está discipulando? Quem?
Estamos trazendo os visitantes para nossos encontros? Se estamos tendo
dificuldades o que podemos fazer? (Vamos criar estratégias para alcançar os
perdidos!!!!!).
Vamos nos analisar para vermos como está o nosso compromisso na célula até este
mês. Líder peça que comentem.
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos vizinhos.
Ore pelo anfitrião.

Semana: 21.04 a 26.04.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Conte-nos a respeito do primeiro brinquedo que lembra ter tido ou de algum
brinquedo que marcou sua infância.
EXALTAÇÃO:
Escolha hinos que tenham mensagens evangelisticas.
EDIFICAÇÃO:
Tema: O que preciso deixar para trás para seguir a Jesus?
Texto: Marcos 10.17-27; Efésios 2.8-10
Por que Jesus pediu para aquele homem vender tudo e segui-lo?
Somente os pobres poderão ser salvos?
O que Jesus quis dizer quando afirmou “Quão dificilmente entrarão no reino de Deus
os que têm riquezas”?
Qual o primeiro mandamento?
O que está me atrapalhando para que siga a Jesus?
EVANGELIZAÇÃO:
Apresente o diagrama João 3.16. Faça o convite e pergunte se tem alguém que não
tem certeza de salvação.
Ore pela Lista da Benção.

Semana: 28.04 a 03.05.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Qual foi a melhor coisa da sua semana? Compartilhe.
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê as ofertas.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Pecado (continuação)
Introdução:
Genesis 3.1-6; Gn 2.15 - Fazer uma revisão do estudo passado.
1. O que aconteceu no Eden, em relação a Eva?
A serpente colocou dúvida no coração da mulher.
Como resultado levou-a transgredir a ordem que não havia recebido diretamente
de Deus.
Adão porém teve um contato pessoal com Deus.
Ele ouviu a ordem divina e a desobedeceu conscientemente. (Por que? Sem
nenhuma tentação)
Baseado nos efeitos não visíveis e computáveis das consequências do pecado.
2. Qual era a penalidade da queda? Gn 2.17
A morte (que era desconhecida antes da queda).
3. O que houve então no Éden?
Adão observou que Eva comeu e não morreu.
Aparentemente nada mudou.
Ficou mais fácil para Adão tomar a decisão de transgredir a ordem, porque não
havia sinais de morte na Eva.
Adão não levou em conta o texto de Hebreus 11.1.
Mas o que significa isto afinal? Incredulidade!
Eva não é a descrente no caso, pois ela não recebeu a palavra diretamente de
Deus.
Conclusão:
O pecado é antes de tudo a descrença envolvendo a Palavra de Deus, levando o
indivíduo a uma atitude cética em relação a sua pessoa, isto é, Jesus Cristo. Então
a libertação do pecado só será possível mediante a obra do Espírito Santo
convencendo os descrentes.
A total ausência de fé é terreno fértil do pecado. O princípio ativo da vida espiritual
é a fé. Nunca haverá fé sem a pregação da palavra. Romanos 10.17.
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção. 2. Ore pelos vizinhos e anfitrião.

Semana: 05.05 a 10.05.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Quem foi seu primeiro amigo e quanto tempo vocês foram amigos?
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê as ofertas.
EDIFICAÇÃO:
Tema: O PECADO DOS PECADO
Texto: João 8.21
Introdução:
Repetindo: A descrença em Deus é o agente dos pecados.
No estudo anterior vimos Jesus conceituando pecado como a incredulidade do ser
humano em relação a sua pessoa. Ler João 16.9.
Para Jesus:
1. O pecado é a descrença em sua pessoa.
2. O primeiro pecado estava ligado a pessoa de Javé Eloim.
O Criador do universo é denominado na escritura de Elohim (nome que expressa
uma pluralidade ou comunidade soberana da eterna divindade).
Sua composição:
1. Javé
2. Javé Elohim 3. Espírito Santo
Javé Elohim é o formador do ser humano.
Adão escutou a palavra de Javé Elohim quando Eva ainda não tinha sido
formada.
Tudo que ela sabia parece ter vindo do marido. Pois há alguns equívocos no seu
conhecimento sobre o assunto.
3. Vejamos sua conversa com a serpente. Gn 3.1-5
Eva não sabia quem havia dado a ordem, pois menciona o nome Elohim
(coletivo) ao invés de Javé Elohim (o nome particular da segunda pessoa da
trindade).
Quando citou a árvore proibida fez menção daquela que está no meio do jardim
(a árvore da vida). Gn 2.9
Disse uma coisa, que Javé Elohim não tinha dito “nela não tocareis”. Genesis 3.3
Passou a ordem do sujeito singular para o plural. (2.16; 3.2,3)
Omitiu da citação divina uma palavra. Qual foi? Alguém sabe? Gn 2.16
(Resposta: Livremente)
A bíblia então afirma com isto algo terrível: 1 Tm 2.14 – O que é?
Tudo isto nos leva a crer que esse engano teve como base a falta de exatidão de
conhecimento da mulher, em relação a ordem divina, além da persuasão da
serpente.
4. Quem foi o responsável pelas informações pela metade que Eva teve?
Adão não foi iludido.

Ele sabia exatamente o que o Senhor Deus havia dito, mesmo assim transgrediu
a ordem divina.
Acredito que esta desobediência veio pela sua incredulidade a palavra.
Se ele tivesse crido de fato no Senhor Deus e sua palavra, com certeza não teria
desobedecido.
Conclusão:
Se Adão não foi iludido (qual o texto?) realmente, concluímos que sua
transgressão foi na verdade, voluntária e por incredulidade acima de tudo,
enquanto a de Eva foi por engano. Ela foi tapeada na sua mente, e todos nós
corremos os mesmos riscos quando não damos crédito a maior exatidão da
Palavra de Deus.
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos vizinhos e anfitrião.

Semana: 12 a 17.05.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Se a sua casa ficasse sem eletricidade por uma semana, qual seria a coisa que
você sentiria mais falta?
EXALTAÇÃO:
Cante hinos que falem de salvação.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Justificação – a sua passagem para o céu
Texto: Romanos 5.1
Justificado – aquele que é citado para a justificação, como parte do processo.
Justificação – comprovação judicial de algum fato, por meio de documentos e
testemunhas, para servir de prova em processo regular (Jesus é nossa
justificação).
Fato 1 – Éramos filhos da ira (réus) – Ef 2.3
Fato 2 – Nossa sentença já existia – inferno (separação eterna de Deus) – Rm
3.23; 6.23
Fato 3 – Quem está em Cristo Jesus não é condenado – Rm 8.1
Fato 4 – Jesus pagou com a sua vida a nossa justificação – Rm 5.1
Fato 5 – Precisamos de fé para crê nisto – Rm 5.1
(Obs.: Atenção Líder de Célula! Esta parte acima, deve ser dada em cópia para
cada membro da célula, antes da edificação para acompanhamento).
Perguntas:
Quem é que nos justifica e qual a maneira através da qual isso é feito?
O que foi necessário ser feito para que tivéssemos paz com Deus? Comente.
Como você pode explicar que tem paz com Deus hoje?
Você tem certeza que está justificado diante de Deus? Explique.
EVANGELIZAÇÃO:
Apresente o Diagrama João 3.16.
Faça o convite para a salvação.
Ore pela Lista de Benção.

Semana: 19.05 a 24.05.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Qual parte de sua vida Deus está mudando e tratando atualmente? Comente.
EXALTAÇÃO:
Cante dois louvores. Dê as ofertas neste período.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Prestação de Contas
Texto: Tiago 5.16
Distribua as cópias do Relatório Mensal para todos os membros.
Verifiquem se o relatório está preenchido corretamente.
O que você está achando dos nossos encontros de célula? Comente e dê
sugestões.
A nossa célula está participando dos Cultos aos Domingos? Você tem sentido a
falta de alguém? Pergunte aos que estão faltando o que está acontecendo.
O que você está conseguindo reter (aprender) das pregações aos domingos?
Comente.
Você já ganhou alguém para Jesus este ano? Como está o acompanhamento
dele?
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelo anfitrião.
Ore pelos auxiliares da célula.

Semana: 26.05 a 31.05.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Dos alimentos que não fazem tão bem à saúde, mas que são gostosos, qual é o
seu preferido?
EXALTAÇÃO:
Cante hinos para perdidos. Dê as ofertas neste período.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Vinde a Jesus
Texto: Mateus 11.28-30; 2 Coríntios 5.17
Que fardos são esses? Dê exemplos.
Que são o jugo e o peso descritos por Jesus? Explique.
Você se sente ou já se sentiu “cansado ou sobrecarregado”? O que você fez?
O que você entende quando Jesus diz que devemos tomar sobre nós o seu jugo,
porque é suave e seu fardo é leve?
Você precisa se livrar de algum fardo pesado e trocar pelo de Jesus que é leve?
(Líder, separe em duplas para um momento de confissão, depois um ora pelo
outro).
EVANGELIZAÇÃO:
Faça o Digrama de João 3.16.
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos visitantes.

Semana: 02.06 a 07.06.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Cite três atividades que você gosta de fazer com seus amigos?
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê ofertas.
EDIFICAÇÃO:
Tema: O pecado dos pecados
Introdução:
Voltar a leitura da conclusão do estudo anterior (nr. 6).
1. Paulo nos admoesta em 2 Coríntios 11.3 para o fato de termos cuidado com o
engano. Leiamos.
2. Já vimos nos estudos anteriores, que a fé é um produto do ouvido atento a
palavra do Senhor Deus.
Javé Elohim fez o homem com a condição de crer na sua palavra.
Adão foi o único homem com livre arbítrio, porque era dotado da capacidade de
crer na Palavra de Deus, bem como a de não crer.
Ora, se crer na Palavra de Deus é o propósito divino baseado em seu amor para
o ser humano andar com Ele, então, não crer é a essência do pecado.
3. Jesus definiu o pecado como sendo não crer nele.
Adão pecou quando não creu na palavra de Javé Elohim.
4. Resultado: Toda sua descendência se tornou incrédula por natureza, e assim
ninguém pode crer nele, sem um milagre divino em sua vida, uma vez que todos
pecaram. Rm 3.23
Crer que Jesus é o Cristo, sem dúvida, é o milagre da libertação do pecado.
5. O ser humano que permanece no pecado é aquele que vive continuamente
descrendo da Palavra de Deus, e descrente na pessoa de Cristo Jesus. João 8.47
6. O homem no pecado está morto espiritualmente, sendo incapaz de ouvir a voz
de Jesus.
Ele primeiro precisa ser vivificado pelo poder do Espírito Santo através da
pregação da palavra. Efésios 2.1
Todos nós por natureza nascemos descrentes neste mundo e rebeldes a pessoa
e obra de Jesus Cristo. João 8.46
A salvação do pecador começa com a pregação convicta, de que Cristo Jesus
crucificado e ressurreto é a única mensagem de vivificação dos mortos no
pecado. 1 Coríntios 1.21
Conclusão:
Aquele que vive somente pela fé dada por Jesus para crer em Jesus, vive a
dimensão da vitória sobre o pecado por meio da vida de Cristo, que se manifesta

em seu ser.
EVANGELIZAÇÃO:
Como está o contato com nossos oikos?
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelo anfitrião.

Semana: 09.06 a 14.06.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Quando você era criança, como seus pais faziam você se sentir melhor quando
estava doente?
EXALTAÇÃO:
Cante os louvores e dê as ofertas.
EDIFICAÇÃO:
Tema: O PECADO DOS PECADOS
Texto: João 1.29
Introdução:
A escritura descreve que o pecado entrou no mundo através de um só homem. Ele
(o pecado) contaminou a raça humana inteira por meio da incredulidade de Adão.
Vimos nos estudos anteriores que o pecado é, antes de tudo, a descrença pessoal
e íntima diante da palavra de Deus (Javé Elohim). A transgressão da ordem divina
somente foi possível porque Adão não creu na ordem que lhe foi dada. O ato de
desobediência foi antecedido por uma atitude de incredulidade. Já falamos
também que Jesus definiu o pecado como sendo a ausência de confiança em sua
pessoa (Qual o texto?). Para Jesus o pecado é não crer nele (João 16.9). Os
outros pecados se explicam por meio deste.
I- A descrença na Palavra de Jesus é o pecado dos pecados.
A fé em Jesus e sua obra, produzida pela palavra pregada, é a salvação do
pecado, e o triunfo sobre os pecados na vida dos filhos de Deus. Texto? João
15.24
A fé um assunto ligado apenas a pessoa do Filho, sua obra na cruz e na sua
palavra.
II- Há três tipos de gente nesse mundo: 1 Coríntios 1.21-24
Os caçadores de sinais
Os pesquisadores alucinados e ensoberbecidos
Os crentes (crer) em Deus
1.1. Os caçadores de sinais
Jesus fez sinais inéditos na presença do seu povo. João 15.24
Os judeus viram todos estes sinais, mas o que aconteceu? Passaram a odiá-lo,
além de odiar seu pai (Deus).
Eles não conseguiram enxergar além das evidências, pois viviam no pecado.
Neste caso, viver no pecado é conviver com a incredulidade.
2.1. Os pesquisadores e ensoberbecidos – 1 Co 1.21-24

O soberbo anda sozinho achando que é como um deus.
A soberba é o oposto do justo ou justificado.
2.2. Habacuque 2.4 revela a questão do soberbo
A verdade é: para alguém ser justo no reino de Deus é preciso ser justificado
pela graça de Cristo.
Viver com Jesus é andar por fé crendo em sua pessoa e em sua palavra.
Viver sem Jesus por conta própria, é viver no pecado.
O pecado é a arrogância de uma vida independente de Jesus. Ex.: De andar
com Deus – Hebreus 11.5
Conclusão:
O soberbo é um tipo autônomo, andando por conta própria, em descrença
permanente enquanto o justo, justificado pela fé em Jesus, dependente da Palavra
do Senhor, viverá pelo crédito que o Senhor lhe concede em sua palavra. Gálatas
3.22
A vida no pecado é desconectada da fé na suficiência da pessoa e obra de Cristo
Jesus. João 1.29
Como pode aquele que tira o pecado do mundo, gerando fé nos filhos de Deus,
permitir que esses filhos de Deus, crentes em sua pessoa, vivam dominados pelo
pecado, de total incredulidade em relação a Ele?
EVANGELIZAÇÃO:
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelos vizinhos e anfitrião.

Semana: 16.06 a 21.06.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Os seus pais batiam em você ou colocavam você de castigo? O que você acha
disso, certo ou errado?
EXALTAÇÃO:
Cante dois louvores. Dê as ofertas neste período.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Prestação de Contas
Distribua as cópias do Relatório Mensal para todos os membros.
Verifiquem se o relatório está preenchido corretamente.
Como está nosso compromisso com a Caminhada do Discipulado? Estamos
participando? Alguém já concluiu?
Você trouxe algum visitante nesse ciclo da célula? Quem você gostaria de convidar
para o próximo encontro do grupo?
Como está nossa contribuição para o Projeto Jubileu?
Líder separe em duplas e peça que compartilhem esta pergunta: Tem alguém que
está desanimado ou passando por problemas espirituais? Dê 10 ou 15 minutos
para conversarem e depois reúna a célula para orar pelos problemas.
EVANGELIZAÇÃO:
Vamos programar algum evento pra trazer nossos oikos? Quais as sugestões? (anote)
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelo anfitrião.

Semana: 23.04 a 28.06.2014
ENCONTRO (QUEBRA-GELO):
Você tinha ou tem um relacionamento mais próximo com sua mãe ou com seu pai?
Por quê?
EXALTAÇÃO:
Prepare as cópias com antecedência e escolha hinos conhecidos da maioria. Dê
as ofertas e dízimos neste período.
EDIFICAÇÃO:
Tema: Sendo um reparador de brechas
Texto: Isaías 58.12; Êxodo 22.30
Estatísticas:
Em 1999, 116.778 jovens morreram por homicídios, acidente de trânsito, mais da
metade foram assinados em nosso país.
Estudo divulgado pela Unesco mostrou que dos 550 mil brasileiros mortos por
armas de fogo, entre 1979 e 2003, 206 mil eram rapazes entre 15 e 24 anos.
No Brasil, morrem em média 41 mil jovens por ano por arma de fogo.
Além disso, entre os jovens, os índices de prostituição, uso de drogas,
contaminação por doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), gravidez
precoce, uso de drogas tem aumentado crescentemente (dados do Ministério da
Saúde).
O número de suicídios na faixa dos 15 a 24 anos cresceu 4%.
Em 2004, 4.599 crianças e jovens de 10 a 24 anos tiraram a própria vida.
No Brasil, morrem anualmente cerca de 25 mil pessoas no trânsito.
Atualmente, a cada 13 minutos, uma pessoa é assassinada em nosso país.
Perguntas:
Enquanto o império das trevas prossegue determinado e empenhado em destruir
nossos jovens, o que nós como representantes de Cristo temos feito?
Em Lucas 7.13: Mateus 14.14; 20.34 são mostrados que Jesus ao ministrar às
pessoas era movido de íntima compaixão e quanto a nós, por que não temos
nos importado ou ao menos tido compaixão para com os perdidos?
O que você pensa a respeito da afirmação: “Enquanto o mundo padece nas trevas,
a igreja adormecida está na luz”.
Comentário:
A situação no mundo é desesperadora, a cada minuto centenas de pessoas ao
redor do mundo partem para a eternidade sem Cristo, um lugar descrito pela Bíblia
como de terrível sofrimento e dor, e o pior é que essas pessoas estarão separadas
para sempre da presença de Deus, por isso precisamos nos levantar, nos colocar

na brecha, orar, jejuar, pagar um preço por nossos jovens, nossa cidade, país, por
quem amamos, para que um dia não venhamos nos lamentar e dizer: "Eu poderia
ter feito algo!".
EVANGELIZAÇÃO:
Qual o alvo da sua célula para este ano (quantas almas)?
Faça o Diagrama João 3.16.
Ore pela Lista da Benção.
Ore pelo anfitrião.

