
CÉLULA: 14 a 19 de novembro

FAMÍLIA, LUGAR DE COMUNHÃO

A igreja que Jesus fundou tem marcas muito fortes.  
Uma das principais é a comunhão:

Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. 
Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das 
refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando 
a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes 
acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.  
Atos 2:46,47

Sua célula, como parte do corpo vivo de Cristo, 
deve ser um lugar de conexão e comunhão. Para 
te ajudar a incentivar isso junto ao seu grupo, 
a lição dessa semana será: TEMA LIVRE.

Desafiamos você a fazer um encontro  
leve e descontraído, cheio de comida gostosa  
e muita conversa. Seguem algumas sugestões:

• Comida especial: pizza, açaí, hambúrguer,  
churrasco, etc.

• Ir a um restaurante.

• Promover uma noite de jogos.

• Fazer um piquenique no feriado.

• Realizar uma caminhada ao ar livre ou uma manhã  
de esportes.

• Assistir a um filme juntos.

FAMÍLIA, LUGAR DE CELEBRAÇÃO

Você viu no texto bíblico acima que, além de 
comunhão,um valor precioso para nossa família na fé 
é a celebração. Isso mesmo: o povo de Deus é o povo 
mais feliz da terra! O povo de Deus se reúne nas casas 
e no templo! O povo de Deus se reúne com alegria!

Para celebrar, tudo o que Deus tem feito em 
nosso meio, teremos no dia 04 de dezembro, 
em todos os cultos de todas as unidades, mais 
uma FESTA DAS CÉLULAS! Prepare-SE e envolva 
toda a sua célula para celebrar com a gente!

AVISOS

Randy Clark e Escola Global Awakening 
7 a 10 de dezembro 

Seja um instrumento de Deus para cura e libertação. 
Venha ser instruído e ativado para reproduzir a 
obra sobrenatural do Espírito Santo. As inscrições 
para a escola já estão abertas no site da Central. 

Ouça “O Rio”, o novo single da Central MSC 

A mais nova canção da Central MSC já está em todas 
as plataformas de streaming. Ouça, compartilhe e 
adore ao Senhor com esse lançamento inédito. 

Impacto Sertão Livre 2023  -  15 a 28 de janeiro  

2023 está chegando e já estamos nos preparando 
para mais uma ação no Sertão do Brasil. No 
próximo ano,  participaremos da 19ª edição do 
Impacto Sertão Livre, promovido pelo Instituto 
Livres, nas cidades de Geminiano e Jaicós, no Piauí. 
Inscrições e mais informações no site da Central. 
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Minha família na fé 

http://central.online/cursos/imersao-com-deus/ 

