“O nosso propósito é transformar discípulos em conquistadores
apostólicos, na qual cada um é um ministro e cada casa uma igreja,
conquistando, assim, a nossa geração para Cristo, através de células
que se multiplicam uma vez por ano”.

1°. ENCONTRO. (QUEBRA-GELO):
* Qual é a sua roupa favorita?

2°. EXALTAÇÃO.
1º - Cantem uma ou duas canções conhecidas (Se quiser, cante apenas
com o CD).
2º - Leia: Salmos 58:1-11

(Deixe

cada pessoa ler um versículo por vez).

3º - Conclua com uma oração pela presença de Cristo no meio do grupo
(Lembrar-se da importância de dar a liberdade ao Espírito Santo de
Deus na célula).
4º - Momento do ofertório – (Provérbios 3:9-10).
AVISO: (Atenção liberar as crianças para a edificação kids)

3°. EDIFICAÇÃO.
Tema: “Mantendo os Olhos Fixos em Jesus”
Textos-chave: “Lucas 24:30-31”
Sugestões de perguntas:
* Selecione (3) pessoas, e cada uma dessas (3) pessoas, irão elaborar
uma pergunta referente a palavra ministrada na célula. Essas perguntas
que serão elaboradas, devem ser selecionadas 3 pessoas (membros e/ou
visitantes da célula) aos quais os selecionados, irão responder as
perguntas feitas.
ATENÇÃO: (Líder dê oportunidade para os membros de sua célula dar
testemunho das bênçãos que tem recebido na célula).

4°. EVANGELISMO.
1º - “Momento Cadeira da Benção”
membros curas, libertação etc.

–

Oração

pelas

necessidades

dos

2º - “Momento Oração lista dos Oikos e Cadeira Vazia” - Exemplo:
parentes, padeiro, pessoas abertas/pessoas resistentes, amigo do
trabalho etc. Também falar sobre a data da multiplicação, oração pela
cadeira vazia para que na próxima célula possa ser ocupado por um
visitante.
3º - “Momento Apelo” - Não se esqueça de dar a oportunidade de
confissão do nome de Jesus (para salvação). Se tiver pessoas
descrentes, é preciso fazer o apelo para a salvação desses.
Quando
compartilhamos a palavra de Deus é justo fazer o apelo.
4º - “Avisos de trabalhos da igreja” (use as informações do
informativo), convoquem os seus discípulos e visitantes da célula a
participarem dos eventos da igreja.
5º - “Momento Compartilhando os valores na Visão MICEA” - (atenção
toda reunião deve ser compartilhada esses valores).
Princípios de liderança para a célula
Estabeleça metas claras quanto ao crescimento da célula. Assegure-se
de que a célula seja dependente do Espírito Santo. Assegure-se de que
a célula permaneça dentro da comunidade da igreja. Lembre-se de que
sua missão é salvar as almas perdidas. Faça com que a autoridade e a
obediência de amar sejam a linguagem de sua célula e igreja. Faça com
que a célula conte com a liberdade do Espírito Santo. Faça com que a
célula experimente reposta de oração.

Atenção: para as pessoas que se unirem, reconciliar ou confessar a Jesus,
façam o acompanhamento delas através dos vagões apostólicos de treinamento no
trilho na visão MICEA (os livros de consolidação, os de discipulado
integratório e de nutrição). A falta de discipulado fará você perder o fruto.
Faça
você
ou
coloque
alguém
habilitado
para
fazer.
Obrigado...

