Lição de célula / 3 a 8 de setembro

CRESCENDO EM ORAÇÃO E EDIFICAÇÃO
Queridos líderes,
Nesta semana, de 3 a 8 de setembro, teremos uma lição livre. Ao invés de estudarmos juntos um texto das escrituras,
teremos momentos de praticar com as pessoas das nossas células dois pilares da vida espiritual: a oração e a edificação.
Ao final destes momentos práticos, você terá, caso queira, um pequeno tempo extra para trabalhar algum tema das
escrituras que seja pertinente para o seu pessoal. Sugerimos que você envolva seus líderes em treinamento na
organização desses dois momentos práticos e que vocês sejam criativos e dinâmicos.
MOMENTO 1 – ORAÇÃO
Acabamos de passar por um período de duas semanas em que toda a Central se envolveu em jejum e oração. Sabemos
que nem todos têm o hábito de orar, mas, por outro lado, se alguém quer crescer em seu relacionamento com Deus é
fundamental desenvolvê-lo.
Prepare tiras de papel contendo versículos sobre oração, conforme as sugestões abaixo. Divida os presentes em grupos
de duas a quatro pessoas. Teste os conhecimentos bíblicos deles, pedindo cada pequeno grupo para tentar falar o maior
número possível de versículos sobre oração. Para ficar mais emocionante, oriente os presentes a buscarem na memória
ou na própria bíblia, não será permitida a utilização de chaves bíblicas, aplicativos de celular ou internet. Veja quais
grupos conseguiram localizar o maior número de versículos. Por fim, deixe circular as tiras abaixo contendo alguns
versos.
• “Orai sem cessar.” (1 Tessalonicenses 5:17)
• “Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e
perseverem na oração por todos os santos.” (Efésios 6:18)
• “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus
pedidos a Deus.” (Filipenses 4:6)
• “Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um
justo é poderosa e eficaz.” (Tiago 5:16)
• “Peçam, e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe; o que busca
encontra; e àquele que bate, a porta será aberta.” (Mateus 7:7-8)
Após essa dinâmica buscando conhecimentos bíblicos sobre oração, é hora de praticar! Peça aos presentes para
investirem um tempo em oração dentro dos pequenos grupos que foram formados. Cada grupo deve investir um tempo
agradecendo a Deus para, em seguida, apresentar os pedidos e necessidades. Incentive todos a participarem, mesmo os
mais tímidos ou aqueles que não tem o hábito de orar em público.
Ao final deste tempo de oração, desafie cada um a praticar durante a semana para contarem os testemunhos na próxima
reunião. Seja criativo! Prepare uma caixinha de oração ou uma lista de pedidos e agradecimentos, faça um amigo secreto
de oração, etc. Envolva seus líderes em treinamento no planejamento e execução deste momento.
MOMENTO 2 – EDIFICAÇÃO
Um outro aspecto fundamental da caminhada com Deus é o nosso crescimento contínuo. Para isso, é muito importante
nos ligarmos a outros cristãos mais experientes que possam nos auxiliar em um processo de edificação mútua. Por
exemplo, uma pessoa que deseja crescer profissionalmente, vai buscar cursos e experiências. Um casal que deseja
melhorar em seu casamento ou na criação dos seus filhos, vai buscar ajuda profissional ou espiritual e correr atrás
de uma bagagem extra. Quem quer aprender a dirigir buscará instrução. Tudo na vida funciona dessa forma, por isso
aqueles que desejam crescer com Deus também devem se dedicar.
É muito especial quando desejamos crescer com Deus e podemos contar com o apoio de pessoas que têm a mesma sede
que nós, além de poder contar com o apoio de uma igreja tão linda como a Central que promove a todo tempo atividades
voltadas para cura e o crescimento pessoal.
Pegue papel e caneta. Desenhe ou imprima uma tabela (use ou se inspire na que está em anexo). Nessa tabela, você
vai listar os membros da sua célula e identificar a fase em que cada um se encontra. Vocês vão olhar juntos várias
oportunidades de crescimento que serão ofertadas pela Central neste segundo semestre. O desafio é que cada membro
ou visitante da sua célula assuma o compromisso de buscar, no mínimo, duas atividades da lista para o seu crescimento
pessoal e familiar. Além desses compromissos de edificação, desafie todos a participarem do Plano 123 de leitura bíblica,
os aconselhe também a dedicar pelo menos dez minutos diários para a oração.
Finalize a reunião estabelecendo esse compromisso com os presentes.
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ANEXO
Preencha a tabela abaixo levando em consideração o calendário anual da Central e as necessidades de cada um dos
presentes. Assim você poderá acompanhá-los melhor e ainda incluí-los na programação da igreja.
NOME DO MEMBRO /
PARTICIPANTE / VISITANTE

FASE DA
CAMINHADA COM JESUS

PRINCIPAIS
NECESSIDADES ESPIRITUAIS

ATIVIDADES DE
EDIFICAÇÃO ESCOLHIDAS

Acesse o link (http://ibcbh.com.br/artigos/quatro-estacoes/) do 4 estacões e veja o calendário da Central para 2018/2019.
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