Comunidade da Fé
Igreja em Células

2017
A Benção de Congregar
Tema: DEVEDORES DO EVANGELHO
Textos base: Romanos 1: 14-16; Isaias 54:2-3
1ª SEMANA
INTRODUÇÃO
Sem dúvida meus amados irmãos nós estamos caminhando para termos um ano marcante na
história da Comunidade da Fé ‘nossa igreja’. Estamos na metade do ano e podemos afirmar
que tem sido um ano poderoso!
Deus tem nos direcionado, em Isaias 54: 2,3: “Alarga o espaço da tua tenda; estenda-se o
toldo da tua habitação, e não o impeças; alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas.
Porque transbordarás para a direita e para a esquerda; a tua posteridade possuirá as
nações e fará que se povo em as cidades assoladas”.
Este texto fala de crescimento, fala de um transbordar. Cremos que há uma ordem no Reino
de Deus para crescimento, avanço, tomar posse de muitas coisas. Nós devemos trazer os
princípios estabelecidos na Palavra de Deus e também abrir nossos corações para sermos
desafiados a tomar posse destas bênçãos e outras que virão e de fato mergulharmos nesse
mover profético. Diante dessas verdades, vamos compartilhar algumas direções contidas em
Romanos 1: 14 a 16.
“Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso
estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me
envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê: primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus,
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: "O justo viverá pela fé".
Este é um tempo muito oportuno para aproveitarmos e falarmos sobre um projeto que da as
ferramentas ideais para que todos nós tenhamos uma experiência poderosa de pregarmos o
evangelho .
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A nossa igreja neste momento se encontra engajada no PROJETO EU +1.Tendo como
objetivo principal alcançarmos novas vidas e também vidas desviadas para o Senhor Jesus.
Durante este tempo vamos orar , jejuar e amar. Serão 5 semanas onde tudo será preparado.
Algumas redes já iniciaram outras estão se preparando e não ficaremos de fora.
Vamos compartilhar como será feito e também vamos aprender nas próximas semanas a
importância de estarmos preparado para servirmos ao Senhor com prontidão:
1ª SEMANA - Gerar – cada rede anunciará a data de início e a primeira semana seguirá
de JEJUM e ORAÇÃO para que o ESPIRITO SANTO gere em nosso coração uma pessoa
que será alcançada para Jesus.
2ª SEMANA

Interceder – Somente ORAR e JEJUAR por essa pessoa

Todos os dias fazer uma oração com propósito - ganha-la para Jesus.









Que o Senhor quebrante o coração dela
Que toda resistência na vida dela seja quebrada
Que o Senhor revele no seu espirito a necessidade dessa pessoa
Que seja gerado o que o Senhor tem para ela no seu coração
Que o Senhor gere uma impressão a respeito dela no seu espirito
Ore para alcançar o coração dela
Para que o Senhor revele o que Ele quer que você diga para ela.
Para Deus preparar o momento do seu contato com ela

O tipo do JEJUM fica a critério de cada um , mas a ORAÇÃO deverá ser feita todos os
dias da semana , por no mínimo 10 minutos.
3ª SEMANA Aproximação – Nessa semana continue a orar e a jejuar ( se preferir pode
encerrar o jejum, mas se possível continuar, vai ser muito bom)





Acrescente nesta semana uma forma de amar essa pessoa.
Faça algum tipo de contato demonstrando interesse por ela
Convide para um chá, lanche, sorvete, café , pizza....
Ligue para ela, mande mensagens...Enfim faça ela se sentir amada , importante e
querida por você.

Mas ainda não revele que você esta orando por ela todos os dias
4ª SEMANA Convite para o Culto do presente. Você deverá comprar um presente para
esta pessoa (não se preocupe com o valor e sim com a intenção. Pode ser algo feito por você
mesmo, pode ser bombom, algo simples).
Nesta semana você deverá marcar um encontro com ela e compartilhará tudo o que
aconteceu durante este mês:
 O quanto orou por ela
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 Deverá dizer a ela quais as impressões que Deus colocou no seu coração a respeito
dela. (este pode ser um momento de experiência linda com Deus, tanto pra você como
para ela)
 Diga que comprou um presente para ela e gostaria de convida-la para um culto (o seu
discipulador vai orientar a data) e neste culto vai entregar para ela.
 É muito importante que você marque de levar essa pessoa, de passar na casa dela.
 O tema deste culto será “O presente de Deus aos Homens” e será feito o Apelo:
“Antes de você ganhar um presente, você quer receber o melhor de todos os presentes,
entregando sua vida para Jesus?
 A partir daí daremos continuidade com o cuidado dessas vidas em nossas células e as
encaminharemos para o Encontro.
5ª SEMANA- Convite para célula do amigo - Chegou um momento muito importante onde
você deve se esforçar para levar o amigo que foi ao culto (ou mesmo que não tenha ido),
para a célula:
 Contate a pessoa e faça o convite para ir a sua célula.
 A participação da célula será fundamental, a célula deve ser preparar e fazer uma
reunião especial visando somente essas pessoas, de forma que elas se sintam aceitas,
valorizadas e amadas. ( faça o possível para ir busca-la para a célula)
 Neste dia haverá uma ministração especifica.
 A célula deve se mobilizar fazendo cartazes e lembrancinhas
 Deverão ter em mãos fichas para o Encontro
2ª SEMANA
A) SOMOS DEVEDORES
Paulo começa este texto afirmando “eu sou devedor”, ou seja, há uma dívida. E como ele
menciona, essa dívida é com categorias diferentes de pessoas (gregos, bárbaros, sábios e
ignorantes). Em outras palavras Paulo está dizendo “eu sou devedor do evangelho a todas as
pessoas, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas em todos os níveis e em todos os
lugares”.
Quando nos conscientizamos dessa dívida, nos propomos como Paulo a pregar o evangelho.
(a disposição do meu coração é pregar o evangelho). Assim como Paulo, eu e você também
temos uma dívida com esse mundo. Estamos debaixo de uma ordem de Deus escrita em
Marcos 16:15: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura”.
O Senhor não nos entregou uma grande sugestão, Ele entregou uma ordem a sua igreja.
Precisamos obedecer e cumprir essa ordem que nos foi dada. A consciência dessa dívida nos
faz entender que Deus nos resgatou (I Coríntios 6: 20a). Mas no plano de Deus não está
apenas incluso eu e você, apenas um grupo seleto de pessoas. A Palavra de Deus é muito
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clara quando diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao
pleno conhecimento da verdade (I Timóteo 2:4)
Aqueles que já foram tocados pelo evangelho tem uma responsabilidade, uma dívida:
espalhar o evangelho (I Corintios 9:16-17).
Outro texto que nos fala desta responsabilidade é Tiago 4: 17 que diz: “Portanto, aquele que
sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando”. O cristão sabe que deve fazer o
bem; ou seja: a omissão, a negligência de fazer o bem, esta passividade em fazer o bem não é
apontada por Deus apenas como uma falta de espiritualidade, uma falta de crescimento, mas
essa negligência é classificada como pecado.
Devemos nos perguntar: existe bem maior do que promover a salvação, do que levar
alguém a escapar da condenação eterna, da perdição eterna do inferno? O que seria de
você hoje se alguém não tivesse se posicionado a falar de Jesus para você e ajudado você a
conhecer a Deus?
 PARA COMPARTILHAR:
1) Relembre com sua célula um pouco das experiências vividas neste início de ano, peça
para alguns contarem as experiências que tiveram em suas vidas, na própria célula, nas
células de edificação, nos cultos. Testemunhos são uma grande fonte de motivação e
despertamento.
2) Quantos de nós tem tido essa consciência de que SOMOS DEVEDORES DO
EVANGELHO?

3ª SEMANA

B) CULPADOS OU LIVRES
Ezequiel 3:17 ao 19: “ Filho do homem, eu te dei por atalaia (mensageiro) sobre a casa de
Israel; da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao
perverso: Certamente, morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu
mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu
sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua
maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua
alma.”

Muitas vezes pregamos o evangelho para muita gente e muitos não se converteram. Nós não
temos a responsabilidade de converter ninguém, temos que pregar com dedicação. Agora,
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caso a pessoa não corresponda, a Palavra nos diz no texto acima que estamos inocentes do
sangue dessa pessoa. Porém, se não a avisarmos, irá ser requerido de nossa mão.
E esse peso de pregarmos não é uma questão de que iremos fazer por obrigação, esse senso
de obrigação deve ser entendido como uma responsabilidade: “eu posso receber a ordem de
Deus com prazer, eu posso cumprir com o senso de obrigação sem fazer isso de má vontade”
Em I Coríntios 9:17, Paulo diz que: “Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Ou seja,
responda pra você mesmo: “Tem queimado no seu coração ver gente salva?” Precisamos
entender o prazer de viver esse mandamento! Precisamos de empenho e dedicação, de
esforço. E o seu desejo deve ser agradar a Deus, e não fazer as coisas por obrigação.
Sabemos que há uma dívida em anunciar a Cristo, mas também existe uma forma apaixonada
pela qual eu e você podemos executar essa tarefa. Nós amamos a Deus, e se o amor de Deus
está em nós, ele nos constrange a amar o perdido e pecador.
 PARA COMPARTILHAR:

1) Qual a diferença entre obrigação (faço porque tem que fazer) e responsabilidade
(quando eu assumo que sou parte do processo) em pregar o Evangelho? Compartilhe
experiências pessoais a respeito desse assunto.
2) Tem havido esta paixão e desejo em fazer as coisas para Deus em seu coração?
Aproveite a oportunidade e pergunte quantos querem renovar sua decisão, sua dedicação ao
Senhor. Ore ao final da célula por isso
4ª SEMANA

C) PRONTIDÃO
Voltemos ao texto inicial (ler Romanos 1: 14 a 16).
No verso 15, as palavras “estar pronto” falam de um coração voluntario. Quero usar como
exemplo um homem chamado Cornélio. (Atos 10: 1 a 6). A Bíblia diz que Cornélio estava
orando, buscando ao Senhor quando apareceu a ele um anjo do Senhor, porém você não vê
neste texto dizer que o anjo pregou o evangelho. O anjo dá o nome, o endereço, a
referência e todos os detalhes, e só quando Pedro está pregando o evangelho que vem a
salvação naquela casa e o Espírito Santo é derramado.
Nós cooperamos com esse processo, porém precisa haver prontidão da nossa parte. Entenda
que Deus já fez tudo, ele enviou Jesus, ele realizou toda a obra da cruz, agora nós somos os
responsáveis por propagar as boas novas de salvação (Isaias 6:8). Deus chama
representantes aqui nesta terra.
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Somos a boca e a voz de Deus aqui nesta terra, as mãos de Deus que vão tocar as pessoas! A
pergunta que Deus faz é: “quem eu vou enviar, quem pode ir, quem irá me representar?” No
texto de Isaias 6:8 ele responde prontamente: “eis-me aqui, envia-me a mim!”.
Em Atos 8, a Bíblia diz que Filipe foi pregar o evangelho na cidade de Samaria. O
verdadeiro avivamento estava acontecendo, pessoas sendo salvas, curadas, pessoas sendo
batizadas nas águas, pessoas sendo libertas, há um grande mover na cidade. Porém no
versículo 26, quando Filipe estava no meio desse mover, um anjo de Deus aparece a Filipe e
dá uma ordem: DISPÕE-TE! Em outras palavras Deus estava dizendo “Filipe eu estou
precisando de você, eu quero usar você, eu conto com você, mas você precisa se colocar à
disposição.”
Deus sempre está de olho em alguém. Filipe vai, evangeliza o viajante, explica a Palavra, e
só termina a sua missão quando leva aquele homem as águas do batismo (versículo 38).
Deus está esperando encontrar em mim e em você uma disposição de dizer: “Eu quero me
dispor e fazer parte desse projeto de salvação, de crescimento e multiplicação, do Projeto Eu
+ Um, de trazer pessoas pra Jesus!”
 PARA COMPARTILHAR:

1) Pedro e Felipe mostraram PRONTIDÃO E DISPOSIÇÃO para servir naquilo que
Deus pedir para eles fazerem. Você tem tido dificuldade com isso?

5ª SEMANA

D) O QUE NOS IMPEDIDO DE FALAR DE JESUS?
Em Romanos 1:16 diz “Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê”. Algo que tem nos impedido muitas vezes de pagar
a “dívida”, de viver a prontidão de pregar o evangelho, é a vergonha.
PORQUE TEMOS VERGONHA?
Existem vários tipos de vergonha:
1. Às vezes não temos vivido corretamente como cristão, não temos dado bom
testemunho,
2. Pode ser uma vergonha de não saber o que dizer, como responder alguém que pode vir
te confrontar em algum assunto da Palavra;
3. Ou talvez uma vergonha de falar em público;
4. Quem sabe medo se ser rejeitado ou mau interpretado...
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Precisamos romper com essa timidez: nos enchendo cada vez mais do Senhor, buscando o
fogo de Deus para as nossas vidas. Se tivermos uma vida de oração e busca da Palavra, Deus
nos capacita a vencermos estas barreiras.
Em Atos 4:31 diz “Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ficaram
cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus” Eles estavam
debaixo de perseguição, de intimidação, mas ao serem cheios do Espírito Santo, eles se
levantam com coração, com intrepidez, eles se levantam com ousadia.
Quando começarmos a viver isso, vamos nos espantar do que Deus fará! Como diz no texto
abaixo:
Marcos 16:15 a 18: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais
hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome, expelirão demônios; falarão novas
línguas; pegarão em serpentes; e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal; se
impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.
 OS SINAIS SEGUIRÃO AQUELES QUE FOREM PREGAR O EVANGELHO!
 QUANDO OBEDECEMOS AO SENHOR, ELE VAI CONOSCO E VEREMOS
MANIFESTAÇÕES DA SUA PARTE.
 O EVANGELHO É O PODER DE DEUS! MAS O PODER DE DEUS PARA AQUELE
QUE CRÊ.
Que cada um de nós tenha o ato de convidar as pessoas para vir a célula, para vir ao culto,
que possamos falar de Cristo onde estivermos (nas ruas, no lugar onde moramos, no
trabalho, escola, em fim. Em todos os lugares).
Quantos estão dispostos a isso, a mudar sua mentalidade!
- Se cada um de nós assumirmos essa visão, iremos lutar pelo crescimento da nossa célula,
iremos nos empenhar pela formação de novos líderes, iremos cuidar melhor dos novos
convertidos, iremos contribuir melhor com as nossas ofertas, iremos cuidar uns dos outros...
- Que cada um de nós possamos manifestar essa prontidão para com o Senhor...

 PARA COMPARTILHAR:
1) Faça um momento de oração com a sua célula pedindo a Deus que prepare
oportunidades de falar de Jesus para alguém nessa próxima semana, de orar por
alguém que está enfermo.

ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 07/08 A 09/09/2017
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