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Nesta semana, de 3 a 8 de março, 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.

3  a 8 de março    

Tema livre
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Não sendo confundido

“Todo aquele que nele crê não será confundido.” Romanos 10:11 – Versão RA

Que bênção não andar em confusão. Quantos se desesperam não sabendo o que fazer e nem mesmo aonde ir. Quantas vezes 
tomamos decisões erradas!! Entretanto, a Palavra garante que se CRERMOS, não seremos confundidos. Precisamos ter fé e crer no 
Senhor.

Encontrando descanso para alma

“Nós, porém, que cremos, entramos no descanso.” Hebreus 4:3

Vivemos tempos difíceis, dias de muita angústia e tribulação. As pessoas estão doentes, deprimidas e sem paz. Que alegria, que 
bênção poder saber que, quando cremos no Senhor, podemos encontrar descanso Nele. O Salmista declarou que sua alma estava 
abatida, mas quando ele se voltou para Deus, a cura veio, a paz que excede todo entendimento invadiu o seu coração. Vemos isso no 
Salmo 42.

Recebendo resposta de oração

“... e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis.” Mateus 21:22 – Versão RA

Uma carência da Igreja de hoje é a falta da perseverança na oração. Uma das razões normalmente apontadas é a falta de respostas 
de Deus. Jesus declarou que se as nossas orações forem feitas com fé, a resposta virá com certeza. 

Experimentando o fluir do Espírito Santo

“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.” João 7:38

Jesus afirmou do derramamento do Espírito Santo que haveria de vir nesse texto acima. Que promessa maravilhosa. O fluir do 
Espírito seria como rios correndo do nosso interior (note o plural “rios”). Essa promessa se cumpre através da fé. Jesus menciona: 
quem crer em mim!! Todos nós buscamos isso; todos nós desejamos isso. Aleluia!

3. Porque é impossível deixar um legado sem fé. 

Nesse ponto queremos contrapor: Vida de Influência x Vida Insignificante

Pergunta: Você sabe o que legado? Pensando nisso, qual legado você gostaria de deixar?

Todo homem tem, no íntimo de seu coração, mesmo que muitas vezes não perceba isso, um desejo de viver uma vida que seja 
marcante, que deixe um legado, uma história para ser contada. Esse é o desejo de Deus para nós. Não nos cansamos de dizer que 
Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. Nós não queremos isso? Não ficamos admirados com as histórias dos grandes 
heróis da Bíblia? Como exercer influência?

Influenciando minha família

“Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa.” Atos 16:31

Podemos exercer grande influência sobre a nossa família, levando-os a Cristo. Veja a promessa feita ao carcereiro. (Se quiser conte 
a história de Paulo e Silas na prisão). A sua fé em Jesus teria consequências! Não somente ele seria salvo, mas toda a sua casa. 

Influenciando nações

“Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações.” Romanos 4:18

Podemos exercer uma influência ainda maior: multiplique famílias, famílias e famílias. Pense em nações. Assim foi com Abraão. 
Como vimos na primeira lição, contra todas as evidências, ele creu no Senhor e por essa razão ele se tornou Pai Espiritual de muitas 
nações.

Realizando obras maravilhosas

“Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará.” João 14:12 – Versão RA

Cremos mesmo nesse texto? Já imaginou que legado podemos deixar se crermos no que Jesus falou. Podemos fazer tudo aquilo que 
Jesus fez. Uau! É muito forte essa palavra.

CONCLUSÃO

Como a Bíblia é rica em textos que falam sobre a importância da fé! É incrível não nos darmos conta disso. A tabela a seguir pode 
fazer um grande resumo e também servir de base para uma ministração final, levando as pessoas a assumir uma postura diferente 
daquela que tem norteado suas vidas espirituais. Tenha uma momento de oração. Precisamos valorizar a fé! 

   Se eu desejo: 
   Vida de vitórias 
   Vida plena 
   Vida de influência 

   Eu preciso de: 
   Fé 

   Se eu obeservo: 
   Vida de derrotas
   Vida medíocre
   Vida insignificante 

   A causa provável é: 
   Incredulidade 


