
SÉRIE ALICERCE 
UMA NOVA OPORTUNIDADE

Lição de célula: 13 a 18 de junho

QUEBRA-GELO

Na semana passada aprendemos sobre a importância de 
praticar as disciplinas espirituais e conversamos sobre 
dois hábitos que todo cristão precisa desenvolver. Todos 
foram desafiados a fazer pelo menos três devocionais 
na semana que se passou e ficou combinado que 
hoje iremos ouvir os testemunhos. Assim, desafie os 
presentes a conversar sobre os tópicos abaixo:

• O que é hábito? Você se lembra quais são os dois 
hábitos que aprendemos para desenvolver uma vida 
espiritualmente saudável?

• Você conseguiu fazer pelo menos três devocionais 
na última semana? Conte como foi sua experiência de 
passar tempo a sós com Deus?

RECAPITULANDO A SÉRIE ALICERCE

Os encontros das últimas semanas foram memoráveis! O 
Senhor tem sido gracioso e nossas células tem provado 
um renovo e uma alegria da parte de Deus. Os líderes e 
os cristãos maduros foram ativados e inspirados. Muitas 
pessoas novas estão chegando a cada semana.

Na série ALICERCE, estamos fazendo um esforço 
coordenado para conectar, consolidar, firmar e discipular 
os visitantes. A proposta é envolver toda sua célula para 
ajudá-lo a cuidar bem das pessoas que Deus te confiou. 
Organize as pessoas da sua célula em dois grupos:

•  Novos na fé (visitantes e  
membros não-batizados) > ovelhas

• Maduros na fé (cristãos maduros e LT’s) > co-pastores

Organize duplas, trios ou subgrupos de forma que os 
cristãos maduros fiquem responsáveis por acompanhar 
os novos. Inclua nessa organização todos os visitantes 
que sua célula recebeu nas últimas semanas, de forma 
que alguém fique responsável por ligar e mandar 
mensagem regularmente para cada visitante.

Após classificar todos da sua célula e após montar 
os subgrupos, passe os dois materiais abaixo para 
serem trabalhados nos subgrupos. São dois materiais 
bem claros que servirão para nortear os encontros 
destes subgrupos e para ajudar nessa força-tarefa de 
consolidação. Peça para todos os cristãos maduros da 

sua célula para acessarem os materiais abaixo:

1. Manual de Consolidação 
2. Cartão de Consolidação

Link de acesso: 
https://www.dropbox.com/scl/fo/
bug9iwn66kohpy3bhncit/h?dl=0&rlkey=e7assou8dbkmcj
yj83be525ax

UMA NOVA OPORTUNIDADE

Nosso encontro de hoje será muito especial, porque os 
subgrupos que você organizou desde o início da série 
terão a oportunidade de se reunir na própria reunião da 
célula. Após um momento conjunto de lanche, oração, 
louvor e quebra-gelo, separe o tempo do estudo para os 
subgrupos trabalharem.

Peça aos cristãos maduros da célula para conduzirem 
uma conversa utilizando o MANUAL DE CONSOLIDAÇÃO. 
A proposta é que estes subgrupos façam juntos uma das 
lições do manual. Caso o subgrupo já esteja utilizando 
o manual, eles devem estudar alguma lição que esteja 
faltando. Se for o primeiro encontro do subgrupo, eles 
devem fazer juntos a lição número 01.

Se conseguir passar o material com antecedência aos 
cristãos maduros da célula, eles terão a chance de se 
preparar antes da reunião. Se, por algum motivo, não for 
possível passar para eles com antecipação, peça para 
que cada subgrupo leia junto o material. Cada um lê 
um parágrafo e aos poucos vão parando e comentando. 
Todos poderão fazer perguntas e debater as questões 
propostas no próprio material.

Será uma oportunidade incrível de aquecer o subgrupo, 
criar familiaridade com o material e deixar um ‘gostinho 
de quero mais’. Ao final, desafie-os a agendar os 
próximos encontros para que possam finalizar juntos o 
estudo do Manual de Consolidação.

UMA OPORTUNIDADE EXTRA

No segundo encontro da série Alicerce, todos foram 
desafiados a escrever seu “Testemunho de Conversão 
a Cristo”. Aproveite a reunião de hoje para perguntar 
se todos escreveram o seu testemunho ou se alguém 
está com dúvida. Se possível, separe um tempo para as 
pessoas escreverem o seu testemunho.
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©PRÓXIMAS DATAS IMERSÃO COM DEUS

• 9 e 10 de julho (ênfase em jovens e adolescentes) 
• 20 e 21 de agosto

FORMATURA LIDERE

A Formatura do Lidere é o fechamento de um ciclo; um 
marco de transição. Após meses de amadurecimento 
espiritual e capacitação para a liderança, o aluno será 
liberado para frutificar Jesus na célula, na igreja e na 
sociedade. Será um momento de transferência de unção 
e envio para o serviço, para o qual o(a) líder de célula, pai 
(mãe) espiritual do formando, está convidado a participar.

2 de Julho, na Central Boulevard 
Inscrições abertas no site da Central até 29 de junho.

Um fim de semana incrível para quem 
ama e vive a igreja em células. 

Sábado, 25/jun - Das 16h às 21h, no Expominas.  
Domingo, 26/06 - Cultos especiais nas unidades. 

Confira a programação completa e 
todas as atrações especiais em: 

https://youtu.be/TlPf_ebv4gA
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