
	

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 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Atos 2:37 – 47 

 

Este é o momento para a igreja mostrar a que veio. As pessoas estão em busca de um lugar de amor, de 
valorização, de sentido para suas vidas. Estas coisas jamais serão encontradas em um clube, partido 
político ou numa universidade, mas sim na família e na igreja. O chamado é para que sejamos 
incomparáveis. 

Neste texto, saiba quais são os dois desafios que a Bíblia nos faz: 

1. Desafio de nos tornar uma igreja que prioriza o DISCIPULADO. A igreja perseverava na doutrina dos 
apóstolos. 

A doutrina não visa moldar comportamento, mas transformar vidas. A eficácia do aprendizado do ensino 
bíblico está, não na capacidade apologética ou de defesa da fé, mas sim na expressão de uma vida 
mudada. A igreja é a esperança do mundo e seu futuro está nas mãos dos seus líderes. 

2. Desafio de nos tornar uma igreja que celebre COMUNHÃO. De todas as marcas que podem nos 
identificar como cristãos, a mais forte é a comunhão. Não seremos identificados como discípulos de Cristo 
por conhecermos a Bíblia, ajudarmos os pobres, realizarmos milagres ou outra coisa qualquer, mas sim 
pelo amor de uns para com os outros e isso é COMUNHÃO. 

“COMUNIDADE significa essencialmente ser como Cristo, um para o outro, compartilhando plenitude da 
vida Dele com todos os que encontramos”. A única forma de nos tornarmos de fato uma comunidade é 
através dos pequenos grupos ou Células. 

3. Desafio de nos tornar uma igreja que celebre a ORAÇÃO. Nada funciona na igreja sem oração, 
intensa vida de oração. 

Oração não pode ser responsabilidade de um Ministério, mas sim o empenho e compromisso de toda a 
igreja. Os grandes avivamentos da história foram marcados por intensa preparação em oração. O que hoje 
a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou mais e novos métodos, 
mas homens a quem o Espírito Santo possa usar “ Homens de oração”. O Espírito Santo não se derrama 
através de métodos, mas por meio de pessoas. Não vem sobre máquinas, mas sobre pessoas. Não unge 
planos e sim homens, mas “homens de oração”. 

4. Desafio de experimentar MILAGRES DE DEUS na vida da igreja e na cidade. Ouvimos muito sobre 
milagres. 

Temos muitas citações bíblicas sobre milagres. Podemos citá-los abundantemente. Eles estão nos nossos 
ouvidos, precisamos que eles venham para os nossos olhos. Não precisamos de milagres para crer, mas é 
inegável que o milagre gera temor e com certeza eles alimentam nossa fé. Atos 5:11. Por muito tempo 
entendeu-se que o milagre é patrimônio dos nossos irmãos pentecostais, ainda que muitos dos supostos 
milagres não passem de engodo. O mesmo Jesus que operou no passado pode e quer operar hoje. 
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5. O desafio de nos tornarmos uma IGREJA SOLIDÁRIA. Muitos estão sob a tirania do dinheiro. 
Celebram a outro deus que os domina. Eclesiastes 5:10. A igreja primitiva aprendeu a solidariedade. Na 
verdade, este é um fruto natural da conversão. Há hoje,uma nuvem de suspeita sobre as igrejas no que 
diz respeito ao uso do dinheiro. É verdade que há malversação, mas creio que seja uma minoria abjeta. 

6. O desafio de nos tornarmos uma IGREJA QUE CELEBRA COM ALEGRIA. Parece que temos uma 
resistência a alegria do culto. Parece que há muito de medievalismo reinando entre nós. O culto alegre é 
visto como irreverente. Há culto solene com júbilo, assim como há culto festivo irreverente. O fato é que 
havia alegria na igreja. Há vários elementos que incidem na liturgia do culto, especialmente elementos 
culturais. A forma litúrgica deve funcionar dentro dos limites da edificação de todos, e não de alguns. 

Era uma alegria com simplicidade ou singeleza de coração. 

Conclusão: Uma Igreja que age assim terá dois resultados: A igreja cairá na graça de todo o povo e o 
Senhor acrescentará à igreja, mais e mais pessoas. E aí , Você topa? 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS 

Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.  

Deixe os visitantes bem confortáveis. Distribua tarefas a todos os membros. Cada pessoa é muito 
importante e necessária. 

  



  

4)SERVIÇO - DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS. Certifique-se de que todos da sua célula 
esteja sendo 

discipulado. Treine novos Líderes. Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros 
da célula a não deixar o 

visitante isolado. 

5)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los, assim o 
Espírito Santo vai 

trabalhando em seus corações. 


