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I Quebra-Gelo:1. Quem estiver fazendo o quebra-gelo, deve comentar primeiro;
2. Avise que cada pessoa terá no máximo dois minutos para compartilhar.

II Louvor e Adoração:Adoração (Louvor) Nós para Deus. O louvor funciona melhor quando o grupo 
põe-se de pé em círculo. O tempo dedicado a esta atividade não deverá passar de 15 minutos. 
Prepare a ministração do louvor com antecedência, selecionando as músicas e preparando as 
letras para que todos possam tê-la em mãos.

III Edificação: Princípios poderosos que manifestam Milagres (Mc 6.30-44) – Pr 
Wesley

Introdução: Para muitos o mundo está em constante evolução. Mas as mesmas tecnologias que 
facilitam o dia a dia das pessoas, principalmente através da Internet e redes sociais, são as que 
mais separam e esfriam os relacionamentos e dependência entre as pessoas. –
Na contramão deste mundo independente de Deus e dependente de homens, precisamos praticar 
princípios de poder que liberam o sobrenatural por meio de milagres e salvação.

1º Princípio: A prática da Compaixão (Mc 6.34)

 A Bíblia diz que Jesus se compadeceu, teve compaixão pelo povo. Compaixão, no entanto, é 
muito mais que o sentimento de pena de alguém, pois quem tem pena o sente de cima para 
baixo. Ao sentir pena, nos consideramos melhores e mais fortes do que o outro naquele 
dado momento. Compaixão, por outro lado, requer empatia com a dor alheia. E para 
sermos empáticos precisamos nos nivelar com o outro, compreender seu problema como 
se fosse conosco.

2° Principio: A prática da Fé que anula a razão (Mc 6.37) 
 Neste trecho vemos incredulidade dos discípulos, para eles era mais racional (natural) 

comprar comida ou despedir o povo. Mas Jesus tem a atitude de acolher aquela multidão e 
realiza o milagre. Quando o mundo apresentar uma solução natural, precisamos exercer a 
Fé que faz o sobrenatural acontecer.

3° Principio: Quando multiplicamos a Graça, a Graça é multiplicada sobre nós (Mc 6.42-
43)

 A bíblia narra que sobraram 12 cestos cheios de milagres. A Graça que alimentou aquele 
povo resultou em um estoque de benção para os discípulos. Ao clamar e manifestar o Reino 
de Deus somos estocados com toda sorte de Graça e Bênçãos sobre nós, para que através 
de nós, muitos outros sejam alimentados pelo sobrenatural.

Conclusão: Por onde Jesus passou, milagres e maravilhas foram visto, mas para termos a 
mesma graça, temos que seguir estes princípios citados. Sem compaixão, se fé e se 
compartilharmos a Graça recebida, não haverá milagres!
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IV Compartilhamento na célula: Qual foi o último milagre que você presenciou? Deus já te usou 
para realizar algum?

V Momento de oração: 

a. Este é o momento de convidar o visitante não cristão a aceitar Jesus como Salvador e 
Senhor. Rm 10:9 -10. 

b. Momento da cadeira da benção. 
c. Ore pelo encontro e pelas vidas que irão levar. 
d. Ore pelas pessoas do OIKÓS (pessoas próximas e queridas a serem ganhas para Jesus) que a 

célula quer alcançar.
e. Ore para que haja visitantes ou mais visitantes. 
f. Ore para que novos líderes sejam levantados e a célula possa multiplicar-se.

Avisos

1. Torre de Oração, de segunda a sexta as 18:00 horas. 
2. Congresso de batalha “alto nível”, dias 24,25 e 26 de novembro, no prédio da IDE. 

Investimento 50,00


