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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: Minha coroa da justiça – II Tm 4.1 - 8 – Pr. Eliel 

Introdução: Estamos próximos do cumprimento de muitas promessas da Bíblia.  Uma das 

promessas para os vencedores é a coroa. Coroa significa autoridade, posição, herança 

(participação no Governo de Cristo na Terra). Se você está nessa igreja foi por que você quer 

autoridade e responsabilidade. Viver o que prega e falar a verdade. A igreja é um lugar de luz. 

Você tem falado a verdade ou o que as pessoas querem ouvir?” Dourar a pílula “. Fomos 

chamados por Cristo e haverá recompensa para quem... 

1. Pregar a Palavra com Sabedoria. 
 O preparo de um vencedor começa no treinamento. Jesus preparou os discípulos 3 

anos para que fossem guiados pelo Espirito. 
 

2. Dizer a Verdade. 
 As pessoas querem viver uma fantasia ao invés de enfrentar a dura realidade do 

espelho, que vai te levar a mudar. Estamos como na animação WALL-E, vidrados em 
nossos aparelhos, carros e atividades.  
 

3. Viver pela fé.  
 O que realmente conta no reino de Cristo é sua motivação. Diferença entre 

Motivação x Intenção.  
 

Conclusão: Você não foi chamado primeiro para liderar, cuidar da família, etc. Fomos chamados 

primeiro para intimidade com o Pai. 

IV Compartilhamento na célula: Você tem falado a verdade ou o que as pessoas querem ouvir? 

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.  

 

15 min 

 

15 min 

II – A Construção sobre o fundamento. 
(Você executa) 

http://www.pibimperial.com.br/


DIRETRIZ DA CÉLULA – Jd. Imperial (Sede) 
Reunião 46/2017  
Semana: De 17 de Dezembro a 23 de dezembro de 2017 
www.pibimperial.com.br 
(65) 3695-2479 
 

2017 - 30 anos - UMA GERAÇÃO DE VENCEDORES 
 

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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