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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 antecedência, selecionando as músicas e preparando as 
letras para que todos possam tê-la em mãos.

III Edificação: Reinando em vida – Rm 5.17–– Ob. Raimundo Filho

Introdução: Deus criou o homem para que dominasse tudo, os animais as plantas e tudo que foi 
criado por Ele no jardim do Éden, pois o homem foi tinha Sua imagem e semelhança, mas com o 
pecado o homem teve essa imagem distorcida perdendo a comunhão com Deus e também o 
domínio sobre todas essas coisas. Mas Deus na sua infinita graça e misericórdia mandou seu bem 
mais precioso, Jesus o nosso salvador para restaurar a imagem e o domínio que o homem perdeu. 
Jesus é a nossa justiça e através Dele recebemos a superabundante Graça de Deus, através do seu 
grande amor naquela cruz tivemos o nosso relacionamento com Ele restaurado. Quero aqui então 
apresentar 3 maneiras de se relacionar com Deus.

1. Justiça: Por causa do pecado merecemos receber o castigo por ele. Rm. 
5:1 

2. Misericórdia- você merece receber o castigo pelo pecado, mas Deus não 
dá. Rm. 5:8

3. Graça - Deus dando tudo, para quem não merece nada. Rm. 5:19 – 20

Conclusão: A graça de Deus é derramada sobre o Mundo inteiro, não só para os crentes. Jo. 
1:29, Por isso ninguém vai para o inferno por causa do pecado, Jesus já pagou, Vai porque não 
aceitou o pagamento na cruz do calvário!

IV Compartilhamento na célula: Você tem reinado em vida?

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.
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Avisos:

1. Torre de Oração, de segunda a sexta as 18:00 horas. 


