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COMUNHÃO

1 E, ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, e
contou uma parábola; porquanto estava perto de
Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de
manifestar o reino de Deus.12 Disse pois: Certo
homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de
tomar para si um reino e voltar depois.13 E,
chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas, e
disse-lhes: Negociai até que eu venha.14 Mas os seus
concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele
embaixadores, dizendo: Não queremos que este
reine sobre nós.
( Obs – Mina é uma unidade monetária grega)
Lendo esta parábola que Jesus contou, quem eram
os servos, e quem eram os concidãos da história? O
que Jesus queria dizer?
Servo é aquele que reconhece que tem um Senhor, e
se submete a ele. Por isso Jesus é apresentado como
Senhor e nós como servos.
Os concidadãos, como o próprio termo diz, são
pessoas do seu mesmo povo, Jesus se referia aos
próprios Judeus que não quiseram que ele reinasse
sobre as suas vidas.

X

QUEBRA GELO: Quais são seus jogos favoritos? (
tipo UNO, Xadrez, Dominó, Video Game, ....).
Como você fica quando perde?

RESPLANDECER
Que bom iniciarmos mais um ano. Até aqui o Senhor
nos sustentou. Neste mês estaremos falando uma
pouco mais sobre o tema deste ano: RESPLANDECER
Leia novamente com o grupo:
“Levante-se, resplandeça!
Porque chegou a sua luz,
e a glória do Senhor raia sobre você.
Olhe! A escuridão cobre a terra,
densas trevas envolvem os povos,
mas sobre você raia o Senhor,
e sobre você se vê a sua glória
Isaias 60:1-3

3. Continue lendo a parábola Lucas 19:
15 E aconteceu que, voltando ele, depois de ter
tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles
servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o
que cada um tinha ganhado, negociando.16 E veio o
primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu dez
minas.17 E ele lhe disse: Bem está, servo bom,
porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás
autoridade.18 E veio o segundo, dizendo: Senhor, a
tua mina rendeu cinco minas.19 E a este disse
também: Sê tu também sobre cinco cidades.20 E
veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina,
que guardei num lenço;21 Porque tive medo de ti,
que és homem rigoroso, que tomas o que não
puseste, e segas o que não semeaste.22 Porém, ele
lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias
que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não
pus, e sego o que não semeei;23 Por que não
puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu,
vindo, o exigisse com os juros?24 E disse aos que
estavam com ele: Tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem
dez minas.25 (E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem
dez minas.)26 Pois eu vos digo que a qualquer que
tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que

Vamos refletir um pouco na palavra ministrada neste
domingo
1. Leia com o grupo:
O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e
eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer
outra com que tenham sonhado. – João 10:10 (MSG)
Peça para o grupo compartilhar, que diferença há na
vida de alguém que serve e outra que não serve a
Deus? O que é ter uma vida mais rica do que
qualquer outra? Se possível peça para que
compartilhem o testemunho de como eles vivem
essa vida.
Deixe todos responderem, promova a discussão do
assunto
2. Leia com o grupo: Lucas 19:
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tem lhe será tirado.
Pergunte ao grupo, qual é o principal ensino que
podemos tirar dessa parábola?
A parábola dos dez servos e das dez minas, na
verdade é uma parábola que fala de investimento. O
que Jesus vai nos dizer com essa parábola é a
necessidade de se trabalhar, se multiplicar o que ele
nos deixou.

AVISOS (mantenha sua célula informada)
•
NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA
•
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
ENCONTRO COM DEUS 2018

4. Pergunte ao grupo: O que é que Jesus tem
nos dado e que precisamos multiplicar em
nossas vidas? O que você pode fazer esse
ano para ajudar a multiplicar a célula,
multiplicar o evangelho? Multiplicar os dons
que Deus colocou em suas mãos?
Deixe o grupo responder, e aproveite para esse
momento para fomentar os planos de multiplicação
da célula.

AGENDA:
• 25/01 – CALL 2018 – Conferência
Anual de Líderes e Liderança – com a
presença dos Prs. Pedro Estrella e
Luciano Subirá
• 26/01 – CIK – CURSO INTEGRAÇÃO
KIDS, para todos que queira servir no
ministério kids
• 02/02 – ENCONTRO COM DEUS
para mulheres
• 09/02 – CÉUS ABERTOS –
Inscrições abertas
• 16/02 – ENCONTRO COM DEUS
para homens
• 18/02 – e.2 – INICIAR ( antigo FÉ
1.0 – MATURIDADE )
• 23/02 – e.1- INTEGRAR - CIN –
CURSO DE INTEGRAÇÃO
• 03/03 – Curso breve de visitação a
enfermos ( Preparatório para
capelania hospitlar )
• 05/03 – e.4 – EDIFICAR ( antigo
FÉ2) - inscrições abertas no site
• 09/03 – GRUPO DE PASSOS –
Celebrando a recuperação- inscrições
abertas
• EDIFICANDO 2 EM 1 – CURSO PARA
CASAIS – inscrições abertas
• 11/03 - BATISMO

5. Leia com o grupo:
Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão
ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a
semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês
serão enriquecidos de todas as formas, para que
possam ser generosos em qualquer ocasião e, por
nosso intermédio, a sua generosidade resulte em
ação de graças a Deus.
2 Coríntios 9:10
Esse texto diz que a nossa generosidade resulta em
gratidão para com Deus.
Pergunte ao grupo: Você se acha generoso? Por
que? O que você tem feito que demonstra a sua
generosidade? Como você acha que pode ser mais
generoso?
Deixe o grupo responder, mostre a importância da
generosidade para que possamos resplandecer.
Aproveite e levante no grupo, como podemos ajudar
por exemplo a contribuirmos para a aquisição do
Espaço Edificando?

A PARTIR DE JANEIRO OS TCDs, SÓ SERÃO
VENDIDOS MEDIANTE ASSINATURA
ANUAL, QUE PODE SER FEITA NO SITE DA
IGREJA.

CONCLUSÃO
Termine orando com o grupo, agradecendo o amor
de Jesus por nós, e pedindo para que possamos
efetivamente refletir a sua glória ao longo deste
ano.
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