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Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br;
www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo
os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer
At 2.37-47
Os vv.42-47 do livro de Atos são um resumo do comportamento da igreja, que servem para
generalizar e fazer da experiência de alguns algo normativo. Assim, encontramos nesse texto algumas
características de uma igreja saudável:
1. Persevera no ensino dos apóstolos (v.42)
Temas ensinados pelos apóstolos: Salvação em Cristo, perdão dos pecados, o Espírito Santo
transforma, Como viver uma vida que agrada a Deus: Todo o Evangelho
a. Necessidade de se aprender a Bíblia
 Cf. Sl 119, o maior salmo da Bíblia
 É extremamente importante conhecermos para vivermos melhor, de uma forma que
agrade a Deus
b. Necessidade de praticar o que se aprende na bíblia
2. Persevera na comunhão (v.42)
Necessidade de estar junto; de conhecer as alegrias e dores do próximo para podermos rir com
os que riem e chorar com os que choram.
 Como vamos conhecer e amar o nosso irmão se não passamos tempo com ele?!
 Mais do que estar juntos; é ser um. -> Fp 2.1,2
 É saber que apesar das diferenças, o alvo é o mesmo; e assim se esforçar para trabalhar
juntos
3. Persevera no partir do pão (v.42)
 “Partir o pão” pode ter 3 significados:
I.
Expressão de comunhão. o aspecto anterior.
Na igreja de Atos, a comunhão acontecia nas casas (v.46)
II.
Celebração da ceia memorial. Os cristãos se reuniam para relembrar o sacrifício de
Cristo e falar de sua volta e do que Ele estava fazendo na vida dos convertidos.
III.
Expressão de solidariedade com os necessitados. Cuidar dos necessitados é uma
necessidade da igreja e uma característica de uma igreja saudável
 Tg 2.14-17
4. Persevera nas orações (v.42)
Plural: orações -> indica constância (cf. 3.1). Os primeiros cristãos frequentemente se reuniam
para orar
Oração é uma das características fundamentais de quem caminha com Deus e,
consequentemente, de uma igreja saudável
I.
Enquanto os discípulos aguardavam em Jerusalém o cumprimento da promessa que
Jesus tinha feito sobre o ES, eles estavam orando (At 1.14)
II.
Os discípulos oraram durante a escolha do 12º apóstolo (At 1.24,25)

III.

A oração era uma das prioridades dos líderes da igreja (At 6.2-4)

Conclusão

Nas ilhas gregas, pode-se procurar o lar de Hipócrates, o pai da medicina moderna. Naquela região,
também se pode encontrar uma oliveira, supostamente datada da época de Hipócrates. Essa oliveira é
conhecida como a Oliveira de Hipócrates Se essa oliveira for mesmo de sua época, isso significa que
ela teria mais ou menos 2400 anos de idade. O tronco desta árvore é muito grande, mas
completamente oco. A árvore não passa de uma casca grossa. Nela, existem alguns ramos longos e
dispersos, mas são apoiados por estacas de madeira a cada poucos metros. Ela não possui muitas
folhas; apenas uma aqui e outra ali e pode produzir não mais que algumas poucas azeitonas a cada
ano. Nos campos ao redor, no entanto, há oliveiras espalhadas em todas as direções. Essas árvores são
fortes, saudáveis, jovens e possuem troncos estreitos. Seus troncos, apesar de estreitos, são cobertos
com uma espessa copa de folhas, sob a qual grandes massas de azeitonas podem ser encontradas a
cada ano. A árvore de Hipócrates ainda pode ser chamada de oliveira por natureza, mas já faz muito
tempo que ela deixou de ter as características de uma oliveira; que deixou de ser uma oliveira
saudável. Apesar de manter a forma de uma oliveira, ela não cumpre mais a função de uma oliveira.
Se queremos ser uma igreja que cumpre sua função, precisamos ser saudáveis. Isso implica dizer que
precisamos perseverar no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à
vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

