
   

CÉLULA 08/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Fale sobre um momento que você viveu em companhia de irmãos do Corpo de Cristo, do qual você 

se lembra com alegria. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 MINISTRAÇÃO 
 

 

 

TEMA: A IMPORTÂNCIA DA CASA DE DEUS 

Hebreus 10:25 

 

A Bíblia nos adverte que não devemos deixar de congregarmos, como é o costume de muitos. A 

Igreja é o Corpo de Cristo, onde cada um de nós somos membros deste Corpo. Jesus é o cabeça 

de Corpo, que envia comando para a Igreja através dos Apóstolos, Bispos e Pastores. 

Você acha que quem não frequenta a Igreja está ligado ao Corpo de Cristo? 

A família de Deus se chama Igreja de Jesus Cristo. Ela é a única agência autorizada do reino de 

Deus na Terra. O Espírito Santo é quem a dirige através dos líderes (Apóstolos, Bispos, Pastores e 

Lideranças) que Ele escolhe, e a quem confere uma unção especial. Quando estamos com a família 

da Igreja, temos um encontro face a face com o amor, poder e majestade de Deus. 

 

SOMENTE NA CASA DE DEUS: 

 

1 – Temos comunhão com os outros membros da nossa nova família 

A Igreja nos proporciona conhecermos novas pessoas, através do relacionamento (consolidação). 

Caminharemos juntos nos bons e maus momentos. 

 

2 – Recebemos ensinamentos da Bíblia 

A Igreja nos proporciona conhecimento e crescimento em Deus, por meio dos cultos, células, 

discipulados, vigílias, torres de oração, jejuns e devocionais. 

 

3 – Ficamos sob uma forte proteção espiritual 

Jesus é o Senhor da Igreja, e Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fazendo 

parte da Igreja, estamos debaixo do comando protetor que a Palavra de Deus garante a Igreja de 

Cristo. 



4 – Nosso potencial em Deus será desenvolvido 

Um órgão não sobrevive se não estiver ligado ao corpo, recebendo o comando que vem da cabeça 

(Cristo) para os Apóstolos, Bispos e Pastores, e deles para a Igreja. Como membros deste corpo 

precisamos ser funcionais, pois um órgão no corpo que não funciona, é porque está doente. 

Precisamos ser membros sadios, que trabalham a favor do corpo, desenvolvendo assim nosso 

potencial em Deus e para Deus. 

 

5 – As bênçãos de Deus estarão sobre nós 

 Deuteronômio 28:1-14 e Romanos 13:1-7 – Quando aprendemos a nos sujeitar ao comando de 

Deus, através do Pastor da Igreja, e quando o reconhecemos como autoridade espiritual de Deus 

sobre a nossa vida, as bênçãos de Deus correrão atrás de nós como fruto da obediência. 

Jesus foi o maior exemplo deixado para nós, de quem tem prazer de estar na Igreja (Casa de Deus) 

- Primeiro: Ele foi apresentado a Deus quando pequeno (Lucas 2:22-24) 

- Segundo: Jesus gostava tanto de estar na ordenança da Igreja, que foi encontrado, ainda quando 

criança, ensinando os mestres na Casa de Deus (Lucas 2:41-52) 

- Terceiro: Cumpriu a ordenança da Igreja de ser levado ao Batismo (Mateus 3:13-17) 

 

Conclusão 

Você ama os seus Pastores? Quer vê-los alegres nas celebrações? Aqui vai uma dica: o sorriso deles 

sobressairá ainda mais, se a Casa de Deus estiver cheia da presença de suas ovelhas. Pois que 

prazer há em trocar esse compromisso por outro? Será que existe um lugar melhor para estarmos 

nos domingos que não seja a Casa de Deus? O que poderíamos fazer para que todos da nossa 

célula, sem exceções, pudessem estar no culto de Celebração da família? Aceitamos sugestões. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Êxodo 35:5, 21 e 29 – Toda a congregação de Israel estava empenhada em construir o Tabernáculo 

(Casa de Deus). Hoje em dia também estamos envolvidos na construção de uma grande obra. É 

tempo de, como aquele povo, nos conscientizarmos do nosso papel e voluntariamente 

participarmos. 

_______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 07/03 – FRUTO FIEL (concentração as 15h na Praça Central p sairmos em Marcha para Jesus 

até o Parque de Eventos – usar camiseta vermelha e levar bandeiras) 

Dias 13, 14 e 15/03 -  Encontro de Mulheres da Equipe 2 

Dia 15/03 – Purim 

Dia 28/03 – Relógio de Oração 

_______________________________________________________________________________ 



 

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo 

122:6 


