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Semana de 19 a 24 de março de 2018

DIA DO
PREPARAÇÃO

Separe 15 minutos da reunião desta semana (12 a 17 de março) para organizar junto com os membros da célula o Dia 
do Amigo da semana que vem:

• 2min = Relembre a missão da célula: fazer discípulos (Mt 28:18-20)

• 1min = Comunique que a próxima reunião será o Dia do Amigo.

• 4min = Defina quem ficará responsável por cada uma das tarefas: 

 » Lanche bem caprichado

 » Louvor alegre e evangelístico

 » Testemunho de conversão

 » Lembrancinha para os convidados

 » Consolidação

• 3 min = Faça a lista do “Oikos” (pessoas dos círculos de convivência): 

 » Listar o nome de vários conhecidos (família, vizinho, colega, parente) 

 » Escolher pelo menos 5 nomes para orar e convidar

• 5 min = Orar pelos preparativos, convidados e pela presença de Deus 

PROGRAMA DO DIA DO AMIGO

Preencha o programa abaixo com os horários e responsáveis por cada momento:

HORÁRIO DURAÇÃO MOMENTO RESPONSÁVEL

30min Lanche
Servir o lanche desde o início e 
Receber todos com simpatia

15min Louvor
Imprimir e preparar as músicas Mais de 
Deus e Santo Espírito

10min Testemunho
Relatar a conversão: tempos 
iguais p/ antes, durante e depois

30min
Quebra-gelo 
e Palavra

Focar nas perguntas e deixar 
as pessoas falarem à vontade

15min
Dinâmica 
e/ou Vídeo

Dinâmica Você, o Pecado e Jesus              
Vídeo Nick Voijivic

10min Apelo
Pedir p/ todos fecharem os olhos 
e repetir a oração de entrega

5min Consolidação
Preencher as fichas e 
entregar as lembrancinhas

5min Encerramento
Aproveitar para conversar e 
convidar p/ célula e p/ culto
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LOUVOR

MAIS DE DEUS 

Central de Adoradores

Salvo pela graça, pelo poder da cruz
E hoje livre sou pelo meu Jesus
E não há amor maior que o teu

Em teus braços fortes descanso o meu ser
A tua fidelidade preenche o meu viver
E minh’alma anseia mais de ti 

Meu coração clama por ti
E o meu desejo é cumprir

O chamado que tu tens pra mim

Te amo, Jesus! Te amo, Jesus! 

Quero mergulhar em tua presença, Senhor
E desfrutar o verdadeiro amor 

Eu quero mais de Deus
Eu quero mais de Deus 

SANTO ESPÍRITO 

Kim Walker-Smith • Jesus Culture 

Central de Adoradores 
Não há nada maior
Não há nada melhor
Nada se compara
És a nossa esperança
Tua presença, Deus 

Eu provei e vi
Do teu doce amor
Onde me torno livre
E não há mais temor
Em ti, ó Deus 

Santo Espírito, és bem-vindo aqui
Aumenta a glória e o teu fogo em mim
Tua glória, ó Deus, é o que anseio mais
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QUEBRA-GELO

Lembre-se de que o quebra-gelo não é uma mera prova valendo pontos. Não há “resposta certa”. O objetivo é entender 
um pouco como cada pessoa pensa - de verdade, e não apenas conduzir uma conversa superficial e politicamente 
correta. Se bem feito, o quebra-gelo prepara a todos para receber o ensino com os corações abertos. Capriche!

Inicie um debate com a seguinte pergunta: O que faz a vida valer a pena para você?

Estimule a participação do maior número de pessoas. Não se deixe intimidar pelo silêncio inicial, nem caia na 
tentação de sair respondendo tudo você mesmo. Seja paciente, demonstre simpatia e aguarde que as pessoas falem 
por si mesmas. Muitas vezes, reformular a frase ajuda na compreensão. Se for o caso, use uma das perguntas abaixo:

• O que você considera ser a “coisa” mais importante da sua vida?

• O que lhe traz alegria de verdade? O que lhe faria perder a vontade de viver?

Permita que as pessoas se expressem. As respostas mais comuns que você vai ouvir são: família, saúde, paz, fé, diversão, 
comer, dormir, viajar, descansar, etc… Faça perguntas sobre as respostas delas. Por exemplo, peça para que explique 
por que a família ou a saúde é tão importante assim para ela. Algumas vão até contar histórias. Não se apresse.

Seja bem-humorado e, depois que todos já tiverem falado, complete a lista com coisas que muitas vezes ninguém tem 
coragem de falar, como, por exemplo: dinheiro. Se ninguém acha dinheiro importante, por que todo mundo gasta tanto 
tempo e esforço para ganhar dinheiro? Será que trabalhamos só para ver o chefe feliz? Seja criativo e divirta-se!

APLICAÇÃO

Comece fazendo uma série de perguntas de aplicação do quebra-gelo: Afinal de contas, qual é o segredo, o propósito 
da vida? O que faz a vida aqui na terra realmente valer a pena? Será que é apenas uma das coisas que acabamos 
de ouvir? Ou seriam todas juntas ao mesmo tempo? Utilize as respostas que os próprios participantes deram para 
começar:

• Família é uma das coisas mais importantes da vida. Sem dúvida é uma alegria estar casado, ter filhos, irmãos, 
avós, tios, primos e sobrinhos. Mas a família também pode ser fonte de imensa tristeza. Famílias brigam entre 
si, pais maltratam e abusam de seus filhos, filhos matam seus pais e a lista continua… Família não é a resposta.

Ilustração: Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram condenados por matar Isabella Nardoni, de 5 anos de idade, 
filha de Alexandre e enteada de Ana Carolina, no dia 29/03/2008. Eles foram considerados culpados por jogar o corpo 
da menina pela janela do sexto andar do prédio onde moravam, em São Paulo. Como ficou a mãe de Isabella?

• Agora, Saúde é fundamental, certo? O problema é que o ser humano é muito frágil e suscetível a uma série 
de doenças e limitações físicas. Se você ou alguém que você ama ficar enfermo, gravemente ou não, a vida vai 
deixar de fazer sentido? É possível alguém encontrar propósito na vida mesmo quando seu próprio corpo é 
um obstáculo?

• Paz é o objetivo de muitas pessoas. Chegam a mudar de bairro ou de cidade em busca de sossego e para fugir 
da violência, mas como fugir de algo que pode acontecer em qualquer lugar? Como é fácil perder a paz! Basta 
uma fechada no trânsito. Ou seu time perder uma partida. Ou uma acontecer injustiça com você. Ou qualquer 
outra coisa.

• A Fé move montanhas. O brasileiro é um povo que tem muita fé e fé em muitas coisas. Faz uma “fezinha” na 
loteria. Acredita que todos os caminhos levam Deus. Há outros que se decepcionaram com a religião e até 
com a igreja, por conta de escândalos de toda sorte ou por uma prática distante daquilo que é pregado. Muito 
triste.

ENSINO

Deus não nos deixou às cegas, buscando um sentido para a vida. Deus fala claramente qual é o segredo da vida. Tem a 
ver com fé. A grande pergunta é: fé em quê? Ou melhor: fé em quem?

Em 1João 5:11-12, lemos: “E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem 
tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida”.

1. Deus nos deu a vida eterna. Deus deu a você a vida eterna, sim, uma vida abundante, cheia de significado e 
propósito, repleta de alegria (Jo 10:10). Aprendemos pela sua palavra que Deus é um Pai perfeito, que ama seus 
filhos perfeitamente (Lc 11:13). O plano de Deus é dar a você o futuro pelo qual tanto anseia (Jr 29:11). Confie!

Se isso é verdade, porque todos não experimentam essa vida extraordinária? Se Deus nos ama tanto e tem um plano 
maravilhoso para nós, por que por que há tanto sofrimento no mundo?
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2. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A felicidade que você deseja não está em coisas nem em pessoas 
(1Co 15:19). Quantas vezes você alcançou o que tanto queria: namorado, esposa, filho, emprego, casa própria, 
sucesso profissional, emagrecer, aposentar - para só então perceber que ainda falta alguma coisa?

3. Essa vida está em seu Filho. Jesus é o Filho de Deus (Jo 3:16). Jesus é “o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14:6). 
Jesus não é um dos caminhos possíveis, ELE É O ÚNICO CAMINHO para Deus. Jesus não é uma das verdades, ELE 
É A ÚNICA VERDADE. Jesus não tem uma vida para lhe dar, ELE É A PRÓPRIA VIDA de Deus.

4. Quem tem o Filho, tem a vida. Afinal, como podemos “ter” Jesus? A vida eterna é um presente de Deus, não 
se pode comprar (Ef 2:8). Para ganhá-lo, é preciso se arrepender dos seus pecados (At 3:19) e confiar que Jesus 
pagou o preço ao morrer por você (1Pe 1:18-19). Jesus ressuscitou (1Co 15:6) e está aqui hoje entre nós (Mt 
18:20).

DINÂMICA: VOCÊ, O PECADO E JESUS 

MATERIAL: DESENVOLVIMENTO:

• Papel

• Canetinha

• Durex largo

• 3 copos de vidro

• 400ml de água

• 200ml de água sanitária

• 20ml de tintura de iodo

Treine antes de fazer!

• A Bíblia diz que todos pecaram e não tem comunhão 
perfeita com Deus (Rm 3:23).

• Agora diga as frases abaixo enquanto usa os 
conteúdos dos copos da seguinte forma:

1. O pecado nos mancha

Derramar 1/3 do PECADO em VOCÊ

2. Jesus morreu para perdoar o pecado

Derramar 1/3 do JESUS em VOCÊ 
ou até descolorir totalmente

3. Jesus pôde fazer isso pelo fato 
de que ele mesmo nunca pecou

Derramar 1/3 do PECADO em JESUS

4. Jesus morreu sem pecado e ressuscitou

Derramar JESUS no PECADO 
até descolorir totalmente

PREPARAÇÃO:

• Faça 3 tiras de papel

• Escreva em uma tira a palavra: VOCÊ, em outra: 
PECADO, e na última: JESUS

• Fixe com o durex uma tira em cada copo

• Antes da reunião começar, coloque os copos lado a 
lado, já prontos, da seguinte maneira: 

 » VOCÊ 200ml de água 

 » PECADO 180ml de água e 20ml de iodo 

 » JESUS 200ml de água sanitária
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VÍDEO NICK VUJICIC

• Há um jovem que exemplifica com perfeição como alguém, mesmo diante das maiores dificuldades, encontra o 
perdão de Deus e um novo sentido para sua vida. Seu nome é Nick. Vamos assistir a um vídeo curto que conta a 
sua história.

• Caso não possa usar o vídeo, assista-o com antecedência e conte você mesmo a história. Você pode imprimir uma 
foto do Nick ou mostrar uma imagem dele através do seu celular.

• O Nick nasceu sem braços nem pernas, tentou até se matar. Felizmente, Ele teve um encontro com Deus e descobriu 
o verdadeiro sentido da vida. Desde seus 19 anos, Nick percorreu o mundo, compartilhou sua história com 
milhões, muitas vezes em estádios totalmente lotados, falando para estudantes, professores, jovens, profissionais 
de negócios e igrejas.

• Hoje, este jovem dinâmico de 35 anos de idade realizou mais do que a maioria das pessoas conseguiu na vida 
inteira. Ele é um autor, músico, ator e seus hobbies incluem pesca, pintura e natação. Em 2012, Nick se casou com 
sua esposa Kanae e, juntos, tiveram 4 filhos.

APELO

• Peça a todos para fecharem os olhos. Aguarde com paciência que todos se acalmem e, se preciso, peça novamente 
que fechem os olhos. 

• Diga algo como: Somente Jesus pode transformar você. Renda-se a Deus, deixe-o ser gracioso com você, fazer a 
mudança e virar o jogo da sua vida. Esta é a promessa: “Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. 
Quem tem o Filho, tem a vida”.

• Diga: Se você quer se render hoje mesmo a Jesus e receber o perdão dos seus pecados, repita essa oração junto 
comigo: Senhor Deus [pausa]. 

• Verifique se estão repetindo - se não, peça que repitam a oração em voz alta, audível.

• Fale, pausadamente, com tempo suficiente para as pessoas repetirem depois de cada pausa:  [ Senhor Deus ] [ 
nessa noite ] [ eu me rendo a ti ] [ peço perdão pelos meus pecados ]             [ eu os entrego ao seu Filho ]  [ me 
perdoe e liberte ]  [ em nome de Jesus ]  [ amém ]. 

• Diga: Amém? Alguém aqui já havia feito essa oração antes? Levante a mão. Eu também já fiz essa oração e a minha 
vida nunca mais foi a mesma. 

• Diga: Será que alguém fez essa oração pela primeira vez aqui, hoje, nessa noite? Levante a mão para que eu possa 
ver você. (É preciso insistir com bom humor e firmeza - se ninguém se manifestar de pronto, pergunte pelo menos 
mais 3 vezes, dando mais oportunidades). 

• Quando alguém levantar a mão, incentive, diga: glória a Deus! Mais alguém? Prossiga assim até que você sinta que 
está bom. 

• Chame os decididos à frente e ore por eles. 

• Peça que todos aplaudam. 

• Ao final, vem a consolidação com o preenchimento das fichas. 

Que o Espírito Santo lhe use poderosamente!


