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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: Chamados, justificados e glorificado – Rm 8.28 -30 – Dis. Ronaldo 

Introdução: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos 

que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aos que predestinou, também chamou; 

aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. Por muito tempo eu 

vivi morrendo de medo de pecar, e ser destituído da glória de Deus, por que assim me ensinaram, 

que se eu erasse seria punido seria castigado seria julgado, e estaria fora do propósito de Deus 

como filho, e como cristão, por muito tempo eu e minha família vivemos subjugados, tendo mais 

medo de Deus ,do que amando e desfrutando do seu amor infinito em graça e bondade mais hoje 

tenho o privilégio de mostra pra vocês o caminho excelente que ser cristão filho de Deus e viver 

por sua graça 

1. Chamados.  
 Chamados desde o princípio para viver, conhecer a excelência de Deus pai amoroso 

grandioso magnifico tremendo maravilhoso Deus forte pai da eternidade príncipe da 
paz. 

 O chamado de Deus pra sua vida, não tem nada a ver com uma vida de escravidão e 
de terror, pelo contrário ele quer que você viva uma vida de alegria desfrutando de 
tudo que o senhor e pra você. Desfrutando da sua presença sua graça seu favor 
imerecido, como tem sido sua vida? como as pessoas ti veem hoje? se você partisse 
pra eternidade hoje o que diriam a seu respeito. Não estou falando do jargão que 
todos dizem quando uma pessoa morre (Oh ele era tão bom) falando da vida, do 
legado, do exemplo de vida você tem dado. 
 

2. Justificados. 
 Éramos de fato culpados estávamos destinados a morte, mais Jesus por sua vida nos 

justificou e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Rm. 2:1 

 Deus através de Jesus consegue nos tornar justos. 

 Portanto meu amado irmão saía já desta vida de acusação que o inimigo tem 

implantado em sua mente e viva desfrute da graça e do favor do Senhor. 
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3.  Glorificado. 
 A proposta de Deus e que você agora viva através de sua graça, viva de glória em 

glória tendo a alegria do mover do espírito santo em sua vida sem acusação sem 
culpa tendo uma vida abundante na presença dele louvando glorificando se 
alegrando na comunhão dos Santos.  

 Temos que viver um evangelho que traduza para as pessoas aquilo que Jesus fez. 
 

Conclusão: Que tipo de vida você tem tido você entendeu o plano de Deus pra sua vida você 

realmente tem desfrutado deste Reino de glória que é servir a Jesus? como você se sentiria hoje se 

Jesus voltasse agora mesmo qual seria sua reação, de prazer de alegria ou ainda você teria medo 

do que ele pensa a seu respeito. Pela vida que você ainda vive se você ainda não está desfrutando 

desta intimidade com o senhor ti convido a vir pra esta vida de graça e poder. 

IV Compartilhamento na célula: Você tem vivido uma vida glorificada em Cristo? 

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.  
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