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2017 - 30 anos - UMA GERAÇÃO DE VENCEDORES 

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: Toma sua cruz e siga - me! – Marcos 8.34 –– Ob. Raimundo Filho 

Introdução: O que significa tomar nossa cruz? Ouço em alguns momentos pessoas dizendo: 

“minha cruz é aquele vizinho chato”, “minha cruz é o meu trabalho”, “isso ou aquilo é a minha 

cruz”, e então vejo que já não temos tão claro em nossas mentes o real significado da cruz. Se 

vivêssemos na época dos apóstolos e de Cristo, na Jerusalém do século primeiro, e víssemos uma 

pessoa carregando uma cruz, não teríamos dúvida alguma sobre qual o fim essa pessoa iria ter. 

Com certeza, nós facilmente saberíamos que aquela pessoa iria morrer. Mas o que Cristo quis dizer 

então com “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”?  

1. Se alguém quiser seguir-me. 
 Fazer o que ele fez, curar, libertar, ressuscitar mortos, ensinar e anunciar o reino dos 

céus. 
 

2. Negar- se a si mesmo. 
 Significa matar nossas vontades e desejos, não se trata mais de o que quero fazer, 

mas sim de que Cristo quer que eu faça. Fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita 
e agradável. Rm.12:2 
 

3. Tome sua cruz e siga-me. 
 Tomar a cruz não significa carregar um fardo pesado, até porque o de Jesus e leve. 

Mt. 11:30, tomar a cruz significa passar por vergonha, rejeição, lutas, perseguições e 
mesmo assim manter sua confiança em Deus. Combater o bom combate e receber a 
coroa da justiça. 
 

Conclusão: Tomar a cruz não significa velar uma vida pela justiça própria penosa pagando 

penitências, Jesus já pagou tudo na cruz. Negar- se a si mesmo é viver uma vida onde Jesus é o 

centro, onde Ele reina em todas as áreas. Tomar a cruz não é mais eu vivendo, mas Cristo vivendo 

em mim. Gl. 2:20 

IV Compartilhamento na célula: O que tem te impedido de seguir a Jesus? 

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.  
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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.  
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