SERVIR A DEUS
Pr. Celso Martinez - culto 10/08/2014 – domingo manhã

ESTUDO P/ CÉLULAS - 31/08/2014 a 06/09/2014
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí

R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ

QUEBRA
GELO

Você quer servir a Deus?

5 minutos
CÃNTICO

5
minutos
ESTUDO

45
minutos

Volume 1 - Nº 17 - Mais que uma voz
A IMPORTÂNCIA DA REUNIÃO DOMÉSTICA PARA A VIDA DA IGREJA
O “desejo de servir a Deus” não é exatamente “servir a Deus”.
Às vezes, até queremos servir, mas nem sempre conseguimos.
A célula é uma estratégia divina para que
todos tenham a oportunidade de servir a Deus.

As igrejas que estão espalhadas pelo mundo estão percebendo a importância da reunião no lar.
A Igreja Cristã passou por 4 etapas:
a) 1ª etapa - Reuniam-se nos templos judaicos e nas casas. Atos 5:42
b) 2ª etapa - Reuniam-se somente nas casas. Com a morte de Estevão, (Atos 7) houve uma grande perseguição contra a
Igreja que estava em Jerusalém, com isso o povo de Deus foi disperso, por isso se reuniam em casas. 1Coríntios 16:19;
Colossenses 4:15; Filemom 1:2.
c) 3ª etapa - Reuniam-se exclusivamente nos templos Cristãos. À partir do Imperador Constantino, que implantou na Igreja de
Cristo vários paradigmas como:
 O dia de adoração: o Domingo
 O local da adoração: a Igreja
 O oficiante: o Sacerdote
Na realidade o Dia de Adoração é todos os dias; o Local de Adoração é qualquer lugar e o Oficiante é qualquer pessoa.
d) 4ª etapa - Está retornando ao modelo inicial que é se reunir no templo e nas casas. Que é a Igreja em células.
Qual a importância da reunião doméstica (célula) para a Igreja?
1) A célula permite que a Igreja resista à perseguição.
Graças a Deus nós não conhecemos o que é perseguição, mas se ela vier, poderemos nos fortalecer numa reunião doméstica.
2) A célula permite uma evangelização eficaz.

Atos 8:4
Você tem aproveitado a oportunidade de poder evangelizar sem perseguição?
Você tem convidado pessoas para participar da sua célula?

3) A célula permite que todos sejam cuidados. Atos 2:42

Você tem orado pelos problemas das pessoas que freqüentam sua célula? Ou você só lembra dos seus?

4) A célula permite que haja consolidação.

Você tem ajudado seu Irmão em Cristo, novo na fé, a aprender mais de Deus?

5) A célula permite que todos sejam confrontados em amor. 1 Tessalonicenses 5:11

Você tem exercido esse ministério?
Conclusão:

Você quer servir a Deus ??????
A oportunidade é liderar uma célula. Seja Líder de uma célula. Venha ser treinado para liderar uma célula.

SERVIR A DEUS
A IMPORTÂNCIA DA REUNIÃO DOMÉSTICA PARA A VIDA DA IGREJA
O “desejo de servir a Deus” não é exatamente “servir a Deus”.
Às vezes, até queremos servir, mas nem sempre conseguimos.
A célula é uma estratégia divina para que
todos tenham a oportunidade de servir a Deus.
As igrejas que estão espalhadas pelo mundo estão percebendo a importância da reunião no lar.
A Igreja Cristã passou por 4 etapas:
a) 1ª etapa - Reuniam-se nos templos judaicos e nas casas. Atos 5:42
b) 2ª etapa - Reuniam-se somente nas casas. Com a morte de Estevão, (Atos 7) houve uma grande perseguição contra a
Igreja que estava em Jerusalém, com isso o povo de Deus foi disperso, por isso se reuniam em casas. 1Coríntios 16:19;
Colossenses 4:15; Filemom 1:2.
c) 3ª etapa - Reuniam-se exclusivamente nos templos Cristãos. À partir do Imperador Constantino, que implantou na Igreja de
Cristo vários paradigmas como:
 O dia de adoração: o Domingo
 O local da adoração: a Igreja
 O oficiante: o Sacerdote
Na realidade o Dia de Adoração é todos os dias; o Local de Adoração é qualquer lugar e o Oficiante é qualquer pessoa.
d) 4ª etapa - Está retornando ao modelo inicial que é se reunir no templo e nas casas. Que é a Igreja em células.
Qual a importância da reunião doméstica (célula) para a Igreja?
1) A célula permite que a Igreja resista à perseguição.
Graças a Deus nós não conhecemos o que é perseguição, mas se ela vier, poderemos nos fortalecer numa reunião doméstica.
2) A célula permite uma evangelização eficaz.

Atos 8:4
Você tem aproveitado a oportunidade de poder evangelizar sem perseguição?
Você tem convidado pessoas para participar da sua célula?

3) A célula permite que todos sejam cuidados. Atos 2:42

Você tem orado pelos problemas das pessoas que freqüentam sua célula? Ou você só lembra dos seus?
4) A célula permite que haja consolidação.

Você tem ajudado seu Irmão em Cristo, novo na fé, a aprender mais de Deus?

5) A célula permite que todos sejam confrontados em amor. 1 Tessalonicenses 5:11

Você tem exercido esse ministério?
Conclusão:

Você quer servir a Deus ??????
A oportunidade é liderar uma célula. Seja Líder de uma célula. Venha ser treinado para liderar uma célula.

