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15
minutos

COMUNHÃO

Se você soubesse que um meteoro iria chocar-se
coma terra em um mês, o que você faria?
Sugestão de música
Temos que nos apressar. Jesus vem !!!
Devemos anunciá-lo ao maior número
possível de pessoas.

5
minutos

ADORAÇÃO

45
minutos

DISCIPULADO
Texto

Atos 8: 1 a 8

Volume 1
Nº 29
Vencendo vem Jesus

4 marcas que fizeram da igreja primitiva que se reunia
nas casas uma Igreja Poderosa

No capítulo 7 de Atos vemos uma Igreja totalmente judaica.
No capítulo 8 de Atos a Igreja era metade judaica e metade gentílica. Como se fosse
uma dobradiça “a transição”.
No capítulo 9 de Atos em diante vemos a igreja totalmente gentílica alcançando o
mundo inteiro.

Quais são esses quatro elementos que transformaram a igreja primitiva numa Igreja Poderosa ?
1. A Igreja primitiva era uma Igreja que estava em movimento.
A Igreja primitiva foi dispersa pela perseguição. Este movimento foi empurrado pela necessidade. Hoje nós somos empurrados a
movimentar a igreja pela oportunidade. O fato de ser uma igreja em casa facilita a movimentação. A Igreja que se move é uma Igreja
que avança. Precisamos nos reunir como Igreja local, mas também precisamos nos espalhar para brilharmos lá fora.
Você conhece pessoas na Igreja que nunca participou de uma célula?
Que tal convidá-la pra próxima reunião?
2. A Igreja primitiva era uma Igreja que tinha ardor evangelístico.
A Igreja primitiva tinha tudo pra se intimidar, pra se amedrontar. Como diz no versículo 3: Saulo os arrastava pra prisão e com certeza
com muita violência. Mas, os que ficavam dispersos, ao invés de se intimidar, iam por toda parte anunciando a palavra (vers. 4). E
também Felipe não temia, mas pregava a Cristo (vers. 5).
Nossa célula tem que ter essa veia evangelística. Nossa célula tem que querer ganhar almas pra Jesus. Ter paixão pelas almas, pois
há muitas pessoas que está caminhando para o inferno a passos largos.
Quantas pessoas você já convidou para ir a sua célula?
Você já desistiu de algumas delas? Não desista, ore por elas e quando tiver uma oportunidade convide novamente.
Apresente agora o nome de alguém que você convidou para a reunião da célula e essa pessoa não veio para que sua célula te ajude
em oração.
3. A Igreja primitiva era uma Igreja que experimentava a manifestação do poder de Deus libertando e transformando
vidas.
Infelizmente, hoje, as Igrejas são mais conhecidas pelos seus escândalos do que por seus milagres. Uma vida transformada fala mais
do que qualquer pregação (quanto a fatos não há argumento). Temos que ter ousadia para pedir a Deus milagres. Temos que falar
com autoridade no nome de Jesus.
Quantas vidas você já viu sendo transformada por Jesus?
Você gostaria de ver sua família, seus amigos libertados e transformados por Jesus?
O que precisamos fazer para que isso aconteça?
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4. A Igreja primitiva era uma igreja que levava alegria para dentro do lar.
Hoje, quanta violência existe dentro dos lares. Pai contra filho. Filho contra Pai. Quantas mulheres têm que usar maquiagem para
esconder a violência sofrida pelo seu cônjuge no dia anterior. O Evangelho de Cristo é o único que muda a pessoa de dentro para
fora.
A força transformadora do Espírito Santo de Deus em cada lar, aos poucos foi transformando toda a cidade e havia grande alegria
naquela cidade. (vers. 8).
A transformação de vidas transforma o lar. A transformação dos lares transforma a cidade. A transformação das cidades transforma a
nação. (2 Crônicas 7:14).
O que cada um de nós pode fazer para transformar nossa cidade?
O que nossa célula pode fazer para transformar nossa cidade?
Conclusão: Nossa caminhada não será fácil, pois ao longo do tempo a igreja foi perdendo essa visão de reunião nas casas. Quando
pensamos em igreja, somente pensamos no grande ajuntamento nunca pensamos no pequeno ajuntamento. Mas é esse pequeno
ajuntamento (a reunião nas casas) é que tem a força de infiltrar o Evangelho de Cristo em cada casa, transformando e abençoando
cada pessoa daquele lar. Somente assim conseguiremos ser uma máquina de guerra ÁGIL, LEVE E VELOX para conquistar nossa
cidade para JESUS.
Que Barra do Piraí possa conhecer a força da IGREJA NO LAR e que nossa IGREJA possa ser usada para isso.

5
minutos

MISSÕES

5
minutos

SERVIÇO

Muitas pessoas não vão a uma igreja por preconceito. Muitos pensam que vão encontrar
pessoas endemoninhadas, pessoas sendo exorcizadas e muitos acham que na igreja só
fala de dinheiro. Mas se você convida um amigo a participar de um grupo em uma casa
onde existe um encontro descontraído, a resistência será bem menor. Convide seus
amigos a participarem de sua célula.

Se em sua célula existir visitantes, não deixe de fazer o
APELO PARA ACEITAR JESUS.

Recados para o Líder de Célula:
Líder esteja atento a possíveis LÍDERES APRENDIZ. A Igreja está investindo em cursos para novos líderes de células. Hoje temos
um curso em andamento com o Pr. Celso na EBD onde estamos focando o DISCIPULADO UM A UM.
Logo que terminar este curso faremos outro.
Você, líder, deverá desde já, preparar pessoas que são possíveis Líderes de Células para fazer este curso.
PREPARE O FUTURO DO SEU LINDO MINISTÉRIO INVESTINDO EM LÍDERES.
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A FORÇA DA IGREJA NO LAR
Texto: Atos 8: 1 a 8

4 marcas que fizeram da igreja primitiva que se reunia nas casas uma Igreja Poderosa
No capítulo 7 de Atos vemos uma Igreja totalmente judaica.
No capítulo 8 de Atos a Igreja era metade judaica e metade gentílica. Como se fosse uma dobradiça “a transição”.
No capítulo 9 de Atos em diante vemos a igreja totalmente gentílica alcançando o mundo inteiro.
Quais são esses quatro elementos que transformaram a igreja primitiva numa Igreja Poderosa ?
1. A Igreja primitiva era uma Igreja que estava em movimento.
A Igreja primitiva foi dispersa pela perseguição. Este movimento foi empurrado pela necessidade. Hoje nós somos empurrados a
movimentar a igreja pela oportunidade. O fato de ser uma igreja em casa facilita a movimentação. A Igreja que se move é uma Igreja
que avança. Precisamos nos reunir como Igreja local, mas também precisamos nos espalhar para brilharmos lá fora.
Você conhece pessoas na Igreja que nunca participou de uma célula?
Que tal convidá-la pra próxima reunião?
2. A Igreja primitiva era uma Igreja que tinha ardor evangelístico.
A Igreja primitiva tinha tudo pra se intimidar, pra se amedrontar. Como diz no versículo 3: Saulo os arrastava pra prisão e com certeza
com muita violência. Mas, os que ficavam dispersos, ao invés de se intimidar, iam por toda parte anunciando a palavra (vers. 4). E
também Felipe não temia, mas pregava a Cristo (vers. 5).
Nossa célula tem que ter essa veia evangelística. Nossa célula tem que querer ganhar almas pra Jesus. Ter paixão pelas almas, pois
há muitas pessoas que está caminhando para o inferno a passos largos.
Quantas pessoas você já convidou para ir a sua célula?
Você já desistiu de algumas delas? Não desista, ore por elas e quando tiver uma oportunidade convide novamente.
Apresente agora o nome de alguém que você convidou para a reunião da célula e essa pessoa não veio para que sua célula te ajude
em oração.
3. A Igreja primitiva era uma Igreja que experimentava a manifestação do poder de Deus libertando e transformando
vidas.
Infelizmente, hoje, as Igrejas são mais conhecidas pelos seus escândalos do que por seus milagres. Uma vida transformada fala mais
do que qualquer pregação (quanto a fatos não há argumento). Temos que ter ousadia para pedir a Deus milagres. Temos que falar
com autoridade no nome de Jesus.
Quantas vidas você já viu sendo transformada por Jesus?
Você gostaria de ver sua família, seus amigos libertados e transformados por Jesus?
O que precisamos fazer para que isso aconteça?
4. A Igreja primitiva era uma igreja que levava alegria para dentro do lar.
Hoje, quanta violência existe dentro dos lares. Pai contra filho. Filho contra Pai. Quantas mulheres têm que usar maquiagem para
esconder a violência sofrida pelo seu cônjuge no dia anterior. O Evangelho de Cristo é o único que muda a pessoa de dentro para
fora.
A força transformadora do Espírito Santo de Deus em cada lar, aos poucos foi transformando toda a cidade e havia grande alegria
naquela cidade. (vers. 8).
A transformação de vidas transforma o lar. A transformação dos lares transforma a cidade. A transformação das cidades transforma a
nação. (2 Crônicas 7:14).
O que cada um de nós pode fazer para transformar nossa cidade?
O que nossa célula pode fazer para transformar nossa cidade?
Conclusão: Nossa caminhada não será fácil, pois ao longo do tempo a igreja foi perdendo essa visão de reunião nas casas. Quando
pensamos em igreja, somente pensamos no grande ajuntamento nunca pensamos no pequeno ajuntamento. Mas é esse pequeno
ajuntamento (a reunião nas casas) é que tem a força de infiltrar o Evangelho de Cristo em cada casa, transformando e abençoando
cada pessoa daquele lar. Somente assim conseguiremos ser uma máquina de guerra ÁGIL, LEVE E VELOX para conquistar nossa
cidade para JESUS.
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