Lição de célula

UM ENCONTRO DIFERENTE

Nesta semana, de 28 de maio a 2 de junho, com o feriado nacional de Corpus Christi na quinta-feira, estamos propondo que
você, querido(a) líder, prepare um encontro diferente para a sua célula.
O tema é livre, à sua escolha, e o encontro da célula poderá ser como você quiser. Esse é um privilégio raro, já que os líderes de célula da Central tem o compromisso de seguir com fidelidade e zelo a nossa programação de temas e estudos. É a
oportunidade para tratar de um tema que você sente que seus liderados estão precisando conhecer melhor.

Algumas sugestões que apresentamos para a reunião da célula são:
•

Um encontro só de louvor, adoração e oração.

•

Usar o tempo que seria para o ensino para ouvir os testemunhos de cada participante sobre sua caminhada com Jesus
e com a célula.

•

Realizar uma festa temática.

•

Assistir um vídeo inspirativo, seguido de um tempo de debate e aplicação para a vida.

•

Usar o horário da célula para um encontro social fora da célula (churrasco, pizzaria, uma festinha de aniversário,
uma visita a um dos integrantes que anda meio sumido ou passando por dificuldades, etc.)

O importante é que você aproveite esse dia livre para promover crescimento espiritual, relacionamento de amizade entre
os membros ou até mesmo uma ação de resgate aos que estão meio distantes da célula.
Mas uma coisa NÃO pode faltar! Solicitamos, encarecidamente, que você divulgue com entusiasmo a nossa Conferência
Paixão Contagiante. Como você já sabe, claro, será na Central Luxemburgo nos dias 7, 8 e 9 de Junho, e nas unidades da
Central no dia 10, domingo. O convidado mais que especial é o Pr. Mario Vega, da Igreja Elim de El Salvador. Será uma festa
maravilhosa e um tempo de poderosas ministrações de louvor, adoração e da palavra de Deus. Esperamos por todos vocês!

Todos os direitos reservados à Igreja Batista Central de Belo Horizonte
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