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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: Eu sei que o meu Redentor vive – Jó 19.25 – Ob. André 
Introdução: Saber é algo precioso quando se refere as sagradas escrituras. O meu povo foi 

destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te 

rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; e, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, 

também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim; 

eu mudarei a sua honra em vergonha, Oseias 4. 6-7. Quantas pessoas estão sendo enganadas nesse 

exato momento. Quanto tempo passamos a nossa vida achando que sabíamos tudo: 

1. O QUE NOS ENGANA? 

 O engano da religiosidade. 
            - A religiosidade sem obediência à palavra é vã.  
            - A religiosidade traz cegueira espiritual. 
            - A religiosidade não é a ponte que nos liga a DEUS. 
 

 O engano de si mesmo. 
- Tiago 1. 22-26 
- I João 1.8-9 
 

 O engano do diabo. 
- João 10.10-11 
- Apocalipse 20.10 
- Apocalipse 12.9  
 

2. O QUE DEVEMOS SABER. 
 Ele vive para minha salvação. 

- Salmos 27.1-14 
- I João 5.11-13 
- Atos 16.31 
 

 Ele vive para o meu pecado. 
- Oseias 14.1-2 
- Isaias 43.25 
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 Ele vive para me abençoar. 
- II Cor 9.8 
- Efésios 1.3-4 
- Tiago 1.12 
 

Conclusão. A bíblia é uma verdade para sua vida. Seu nascimento, Seus milagres, Sua morte, A 

ressurreição, Seu trono, Sua volta. Tudo isso e uma verdade para sua vida, muitas vezes 

desanimamos na nossa caminhada porque o diabo coloca tudo isso muito distante da nossa 

realidade e logo não vivemos essas verdades. João 8.30-32 

IV Compartilhamento na célula: O que tem te enganado muitas vezes? 

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. Capacitação da liderança SUMMIT, 09/12, as 8:00 da manhã. Pib Colorado 
3. Encontro com Deus, 15,16 e 17 de Dezembro. Investimento 60,00 
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