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                                                                        Volume 1 -  Nº 22 – Renova-me 
 

                                                                        Uma equipe tremenda 
                                                                        Texto: Romanos 16:1 a 16 

 

Um dos maiores desafios do Pastor de uma Igreja é tirar os membros do bando para se dedicarem ao serviço do Evangelho.  Às 
vezes existem tantos na Igreja que tem tantos dons e habilidades incríveis e o máximo que fazem é limpar o banco da Igreja.  

É muito difícil sair da área de conforto para servir. 

Em nossa Igreja têm muitos que servem com dedicação, mas tem também muitos que, além de não servir na obra de Deus, criticam 
àqueles que estão servindo. Todos nós temos pelo menos um dom. 
Paulo cita 27 nomes que formavam uma equipe tremenda. São cooperadores valorosos que Paulo contava. Neste texto Paulo os 
identificou e os honrou.  Uma Igreja com uma equipe dessas desequilibra no seu tempo. 
 
Destacando Alguns: 
 

1) Febe    (este nome significa radiante) 
Ela era a portadora da carta que Paulo escreveu. Era uma mulher hospitaleira. Era uma pessoa que contagiava com seu brilho. 
Paulo reconhece a autoridade da mulher.  
Ela estava acima da média. 
Você sabe qual é o seu dom? 

 

2) O casal Priscila e Áquila     (Priscila é o diminutivo de Prisca) 
Este casal foi altruísta com relação a Paulo. Com pessoas assim a Igreja avança. É gente comprometida que o Pastor pode contar. 
Comprometeram-se com risco de morte por Paulo. “Pela minha vida expuseram suas cabeças”.   Romanos 16:4. 
Tem gente que não expõe seu pescoço por ninguém, mas expõe muito bem sua língua pra falar mal. 
Priscila e Áquila lideravam uma célula. 
Eles estavam acima da média. 
Você trabalha em algum ministério na Igreja? 
 

3) Maria    Romanos 16:6. 
Quantas Marias temos na nossa Igreja. Pessoas que se dedicam com tanto compromisso. O texto não dá muita informação sobre 
essa Maria, mas sugere que ela se dedicava ao trabalho braçal. 
Essa Maria não estava na média. Ela também estava acima da média. 
Você gostaria de se comprometer com o ministério de células?  
Gostaria de ser treinado para liderar uma célula? 
 

Conclusão:  Que o Senhor Jesus faça levantar muitos como essas 27 pessoas, acima da média, que Paulo honra.      
                                                   Esta é a oração do Líder da nossa Igreja. 

 

RECADOS IMPORTANTES: 
 

Líder, nosso Pastor precisa de líderes como estes que Paulo cita, portanto, vamos nos aperfeiçoar a cada dia. Vamos aproveitar o que 
a Igreja está oferecendo para sermos ainda mais treinados e também fazermos parte dessa equipe. 
 

Dia 10/10/2014 - Teremos uma reunião com o Pr. Celso. Se sua célula se reunir no mesmo dia e horário que essa reunião, dê 

preferência para ir a reunião. Líder, sua presença é muito importante nessa reunião. Se você tem alguém em sua célula que quer ser 
treinado ou é um provável líder. Leve-o também. 
 

Dia 28/10/2014 - Receberemos na nossa Igreja o Pr. Josué Valandro Júnior, pastor da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Essa 

Igreja já tem mais de 400 células. Ele estará nos abençoando com suas experiências.  
Líder não deixe de participar. Se sua célula se reunir no mesmo dia e horário não faça a reunião da célula e traga toda a sua célula 
para participar também. 
 

Não deixe de convidar visitantes para sua célula, mas antes ore por elas.  

UMA EQUIPE TREMENDA 
Pr. Celso Martinez - culto 14/09/2014 – domingo (manhã) 

ESTUDO P/ CÉLULAS  -  05/10/2014 a 11/10/2014 

2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ 

 

QUEBRA GELO  -  5 minutos 

CÂNTICO   -   5 minutos 

 

ESTUDO   -    45 minutos 
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