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INTRODUÇÃO À SÉRIE

Você reparou como fundamentos são importantes? Quando uma construção, uma tese ou um projeto não estão bem fundamentados, eles 
facilmente são abalados, desacreditados, entram em crise e acabam caindo.

Você conhece pessoas que começam com Cristo e não vão muito longe? Você conhece pessoas que se desviaram ou esfriaram na fé? 
Como está a sua fé? Como está a fé dos cristãos mais antigos próximos a você?

Muitas pessoas se perdem na sua caminhada com Cristo por falta de bases sólidas, ou seja, por falta de uma fundação. Começam a ca-
minhar com Cristo de qualquer maneira, às vezes por motivações erradas, e não investem em consolidar sua fé em verdades e hábitos 
fundamentais que darão saúde, consistência e longevidade à decisão mais importante da história de uma pessoa: sua decisão a respeito 
de Jesus!

A nossa nova série de lições, que começamos hoje, tem por objetivo trabalhar os fundamentos da fé para dois grupos distintos de         
pessoas:

 • Recém convertidos: poderão começar bem sua caminhada, aprendendo desde cedo os pilares dessa construção e, ao final, esta- 
    rão aptos para o batismo

 • Cristãos com mais tempo de caminhada: poderão fazer uma excelente revisão, avaliando se compreendem claramente essas  
    verdades e se estão realmente praticando aquilo que creem.

Será incrível para todos os participantes das nossas células, tanto novos, quanto antigos, pois conduzirá toda a Central a um tempo de 
fé fundamentada, de avivamento pessoal e de consagração a Deus. Prepare-se para essa jornada de consolidação e celebração!

O ENCONTRO DE HOJE

Nos três encontros das UE’s, trabalhamos: A Paz, A Provisão e a Saúde que você procura. No encontro de hoje, vamos trabalhar Os Funda-
mentos que você precisa. Esta será a primeira oportunidade em que o pessoal das UE’s vai se encontrar e se conhecer, por isso, prepare 
uma reunião bem animada e festiva. Planeje com excelência o quebra-gelo, envolva o maior número possível de pessoas na execução da 
reunião e separe alguns testemunhos. Hoje é o dia da festa de multiplicação de diversas células que fizeram as Unidades Especiais de 
Vacinação e já estão maduras para multiplicar. Se a sua célula já tem LT preparado e habilitado, conforme os 7 requisitos listados na aba 
metas em seu célula in, e se sua célula também já tem participantes suficientes, então chegou a hora de celebrar a sua multiplicação!

O QUE VEM EM SEGUIDA

A partir da semana que vem entraremos em um calendário muito especial nas nossas células, trabalhando, em cada encontro, um fun-
damento da fé. Ao final dessa série, as pessoas que participarem de todas as reuniões estarão aptas a realizar a Imersão do Descubra 
e, em seguida, se batizarem. O líder da célula ou um LT (habilitado e formado no lidere) poderão planejar, fora do horário da célula, 
encontros com as pessoas que faltaram para realizar a reposição de alguma eventual lição que foi perdida. Veja o calendário da série 
Fundamentos da Fé:

Série Fundamentos da Fé

Lição Data

1. O Início da Nova Vida 24 a 29 de maio

LIVRE (Corpus Christ) 31 de maio a 5 de junho

2. As Práticas da Nova Vida 07 a 12 de junho

3. A Consolidação da Nova Vida 14 a 19 de junho

4. A Família da Nova Vida 21 a 26 de junho

5. O Caminho da Nova Vida 28 de junho a 03 de julho

Imersão + Batismos 03 e 04 de julho

Imersão + Batismos 10 e 11 de julho
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OS FUNDAMENTOS QUE VOCÊ PRECISA

INTRODUÇÃO

A partir da semana que vem vamos trabalhar alguns dos fundamentos mais importantes para uma caminhada cristã sólida e duradoura. 
Hoje, vamos compreender porque os fundamentos são importantes Lembre-se de preparar cada momento da reunião de hoje com exce-
lência e conduza cada um deles com dinamismo e alegria. Nosso clima da semana é bem festivo, neste momento de receber as pessoas 
novas que chegaram nas UE’s. Fique ligado, pois para cumprir algumas orientações abaixo você vai precisar envolver mais pessoas.

BOAS-VINDAS E TESTEMUNHOS

Dê boas-vindas a todos! Pense algo animado para dar um clima festivo como balões (pedir para as pessoas mais antigas estarem com 
balões nas mãos), mensagens no chat, alguma brincadeira usando mímicas (como siga o mestre), etc. Seja criativo e peça para algumas 
pessoas te ajudarem a bolar essa parte. 

Combine com pelo menos duas pessoas de cada UE de darem testemunhos do que Deus fez na vida delas nessas últimas três semanas. 
Uma aplicação da mensagem (paz, provisão ou cura), uma oração atendida, etc. Crie um ambiente de curiosidade para saber o que o 
pessoal de cada UE está preparando.

QUEBRA-GELO

A dinâmica de hoje será executada em duas cenas, de forma que o pessoal de uma UE faça a primeira parte, e o pessoal da outra UE faça 
a segunda parte. Para inspirar, peça a cada responsável por executar a dinâmica para assistir o vídeo de referência. Só deixe os respon-
sáveis por cada cena assistirem o vídeo para que as outras pessoas vejam a dinâmica sendo realizada ao vivo.

ORAÇÃO “TSD” - DINÂMICA QUEBRA GELO CÉLULAS #61 - https://www.youtube.com/watch?v=c7_MX1_BoN4

CENA 01

Materiais necessários:

• 04 copos descartáveis  
• 06 folhas de papel (escrever e cada folha uma das seguintes palavras: IDENTIDADE, FÉ, CASAMENTO, FILHOS, TRABALHO, SONHOS) 
• 01 livro grande e pesado (ou outro objeto pesado que tenha as dimensões aproximadas de uma folha A4)  
• Montar a cena com os copos, colocar um papel de cada vez, mostrando as palavras. Jogar o livro pesado por cima, simbolizando os  
   problemas.

CENA 02

Materiais necessários: 

• 04 copos de acrílico ou metal  
• 06 folhas de papel (escrever e cada folha uma das seguintes palavras: IDENTIDADE, FÉ, CASAMENTO, FILHOS, TRABALHO, SONHOS) 
• 01 livro grande e pesado (ou outro objeto pesado que tenha as dimensões aproximadas de uma folha A4) 
• Montar a cena com os copos, colocar um papel de cada vez, mostrando as palavras. Jogar o livro pesado por cima, simbolizando os  
   problemas.

• Reflexão: Com essa dinâmica aprendemos como os fundamentos são importantes. Uma vida sem fundamentos pode ser facilmente  
   abalada ou até destruída. Começamos hoje um trabalho para construirmos ou reconstruirmos juntos os alicerces da caminhada com     
   Deus.  
• Assuma o compromisso de participar de todos os encontros dessa série, para que você não deixe nenhum fundamento de lado.

FUNDAMENTOS SÃO REALMENTE NECESSÁRIOS? 

Pergunta: Você consegue recordar reportagens e casos reais de construções que caíram perto de nós nas últimas décadas?             
Qual a causa desses terríveis acidentes (se é que podemos chamá-los de acidentes)?

São muitos relatos desse tipo. Prédios, viadutos, casas nas encostas de morros, etc. A causa destes problemas está ligada à qualida-
de dos materiais usados na obra e à profundidade dos alicerces da edificação. O grande ponto é: se é óbvio que uma construção mal 
feita tem grandes chances de dar errado, porque tantas pessoas constroem de qualquer jeito? Isso acontece porque querem que fique 
pronto mais rápido. Às vezes não querem ou não podem investir tanto. Outras vezes o construtor não tem os conhecimentos necessá-
rios para o projeto, mas arrisca mesmo assim. Muitos abrem mão dos parâmetros corretos, porque no fundo acham que não haverá 
consequências. Mas quando as consequências chegam, alguns danos são irreversíveis. Na nossa vida, muitas vezes assumimos riscos 
deste tipo, construindo nossa identidade, nossa fé, carreira e família sobre alicerces mal feitos. Parece óbvio que ninguém construiria 
sem bons fundamentos, mas quantas áreas da nossa vida temos construído de qualquer jeito, às pressas, sem os conhecimentos e 
investimentos necessários.

Pergunta: Quais áreas da sua vida não estão com fundamentos bem construídos?

https://www.youtube.com/watch?v=c7_MX1_BoN4
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COM OU SEM FUNDAMENTOS

Jesus nos esclarece essa conversa de maneira bem direta. Veja o que ele diz sobre os fundamentos:

 “Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu   
 a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na          
 rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a   
  chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda”. Mateus 7:24-27

Olhando por fora, as duas casas podem ser iguais. Mas uma é à prova de crise e a outra não. Uma é construída mais rápido, com menos 
custos. A outra exige mais tempo e mais investimento. Entretanto uma é bem mais segura e durável que a outra.

1. Casa com fundamentos exige certos conhecimentos: Jesus diz que só tem como construir a casa na Rocha, aquele que ouve as suas 
palavras. Deus sabe os segredos do coração humano, conhece nossas necessidades mais profundas e conhece as técnicas corretas de 
construção. Você precisa conhecer o que Deus pensa, para só assim poder construir sua vida da maneira correta. Você conhece a palavra 
de Deus? Tem o hábito de lê-la e de ouví-la?

2. Só o conhecimento não resolve: após conhecer as palavras de Jesus e saber suas orientações, é imprescindível colocá-las em prá-
tica. Saber e não fazer não gera alicerce nenhum. Pense em um engenheiro ou um pedreiro que sabem um tanto de coisa, mas na hora 
de executar a construção fazem tudo diferente do recomendado. Muitos cristãos são assim. Sabem o que Deus orienta, mas na hora de 
tomar as decisões, fazem tudo do próprio jeito. Suas escolhas e atitudes práticas estão alinhadas com os ensinamentos de Jesus?

3. A Rocha é Cristo: quando uma construção importante é feita faz-se necessário o melhor material para estabelecer a base e ela deve 
ser feita em pedra sólida, pois a areia ou somente a terra não são fortes o suficiente para resistir às forças da natureza. Se você deseja 
alicerces seguros para a sua vida, o melhor lugar para você colocar sua fundação é em Cristo. Ele é a Rocha que sustenta todo o universo 
e sua vida estará firme somente se estiver nele (1Co 3:11 e Hb 1:3). Você consegue afirmar com segurança que Jesus é o seu fundamen-
to? Cristo é o Senhor da sua vida não só na teoria, mas também na prática? 

AVISOS

• GYM

Global Youth Movement 2021 
Global . Online . Gratuito 

Dia 22 de maio, acontecendo simultaneamente em vários países.

Inscrições, programação e outras informações em: gymglobalyouthmovement.org

• Central de Restauração 

Um guarda-chuva de projetos na área de saúde emocional pensado para abençoar a sua vida.  
Saiba mais em: www.central.online/restauracao 

 

http:// gymglobalyouthmovement.org 
http://www.central.online/restauracao 

