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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 VIM – Lucas 19;10, Jo. 10:10 – Ap. Volmar Bucco. 
Introdução: 
     O Resultado de ação restauradora:
1. Como Jesus nos encontrou?

 Perdidos, desgarrados e errantes;
 Sem paz, aflitos, mortos pelos delitos e pecados;
 Afastados de Deus, amigo dos prazeres.

2. Como Jesus nos deixou?
 Nova direção, caminho certo e com ânimo;
 Com paz, esperança, certeza do futuro;
 Amigos do bem.

CONCLUSÃO:

     O Diabo vem para matar roubar e destruir, porém Cristo vem para dar nos vida em Abundancia!

IV Compartilhamento na célula: Você já teve um encontro com 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. 

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

15 min

15 min
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1. Torre de Oração, de segunda a sexta as 18:00 horas. 
2. Encontro com Deus, dias 15,16 e 17 de Dezembro, Na pib sede.


