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INTRODUÇÃO A SÉRIE

Maio é o Mês de falarmos de uma forma mais intensa
sobre família. Nossos estudos estarão sendo
direcionados no sentido de fortalecer os lares, para que
os mesmos possam resplandecer no meio das trevas
que cobrem as famílias nos dias atuais.
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5ª semana
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COMUNHAO
QUEBRA GELO:
Quais são as melhores lembranças que você com a
sua família, quando era criança?

Observação importante para o líder:
Começar a célula relembrando seus membros,
qual é o motivo deles estarem ali, toda semana,
pois entendemos que esses princípios são
internalizados através de repetição.
Os objetivos centrais de uma célula são:
- Comunhão
- Edificação
- Cuidado
- Evangelismo
Portanto o alvo de cada célula é:

Leiam com o grupo Colossenses 3:12-17
12 Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e
amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade,
humildade, mansidão e paciência. 13 Suportem-se uns
aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra
os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.14
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo
perfeito.
15 Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto
que vocês foram chamados para viver em paz, como
membros de um só corpo. E sejam agradecidos.
16Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo;
ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a
sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais
com gratidão a Deus em seu coração. 17 Tudo o que
fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em
nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a
Deus Pai.
1. Com base no v. 12 pergunte ao grupo: Quais
são algumas práticas que devem fazer parte de
nossas famílias, para que as armas do inimigo
não tenham efeito sobre nós.
Deve haver compaixão (misericórdia), bondade,
humildade, mansidão e paciência (longanimidade).

“Nossa CÉLULA gerará, pelo menos,
uma nova CÉLULA por ano”
Compartilhe isso toda a semana com sua célula,
para que todos sintam-se participantes desse
objetivo.
Estabeleça um alvo, uma data para essa
multiplicação, e lembre toda semana dessa
meta.

2. Leia o v. 13 de novo e pergunte ao grupo. Por
que o perdão é tão importante para os
relacionamentos familiares?
Porque sem o perdão os relacionamentos familiares
não conseguem resistir aos conflitos, às ofensas e às
falhas que certamente surgem dentro de uma família,
especialmente entre os cônjuges.
O perdão só será praticado, se tivermos uma
dimensão correta do amor de Deus por nós e do
perdão que recebemos, através do nosso Senhor Jesus
Cristo (Cl. 2:13-14).

Lembre-se, para multiplicar a sua célula, você
precisará formar líderes, pessoas que tenham
feito o e1, o e.2 e o e.3, portanto corra!
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OBS. É importante lembrar que a falta de perdão
tem sido o motivo de milhares de divórcios.

OBS. Caso haja membros de sua família que ainda
não são convertidos, não desanime, antes
continue intercedendo por eles, pois eles
também serão alcançados (At. 16:31), e assim
toda a sua casa poderá invocar e honrar o nome
do nosso Deus.

3.
Baseado no v. 14 e em 1 Co. 13 responda
porque o amor é a grande marca de uma família
cristã.
Porque o amor é contrário àquilo que o mundo
pratica (o egoísmo, o ódio, a maldade, os
ressentimentos, a impaciência, a injustiça, a
incredulidade, etc.). O amor faz a diferença em
um lar. É através do amor que podemos suportar
as fraquezas e as deficiências daqueles que
pertencem à nossa família (Ef. 4:2; Rm. 15:1-3).
Somente o verdadeiro amor pode produzir
relacionamentos familiares fortes, sadios e
duradouros.

REFLEXÃO
Como estão nossas famílias? Nela tem sido praticadas a
compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a
paciência? E o perdão tem sido liberado quando
necessário? O amor tem sido uma das marcas do seu lar?
A nossa casa tem sido um lugar de paz e de gratidão? E a
Palavra de Deus tem sido a base de vida para a sua
família? O nome do Senhor tem sido invocado e honrado
em seu lar?
No final, levantar um clamor para que em cada família
todos esses princípios possam ser praticados.
Levantar também um clamor pelos familiares não
convertidos.

4.
No v. 15 encontramos mais duas práticas
que devem existir em um lar onde o Senhor
reina. Quais são? Comente-as.
a) A paz é algo que milhões de pessoas procuram
por aí, mas que só Jesus Cristo pode dá-la;
b) A gratidão é outra prática que deve fazer parte
de um lar cristão, pois ela é o reconhecimento
que o Senhor está cuidando de todas as coisas e
a certeza que tudo irá bem (veja também o v.
16.b).

AVISOS (mantenha sua célula informada)
NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA
AGENDA:
• 04/06 – INÍCIO DA COPA EDIFCANDO
INTER CÉLULAS DE FUTSAL– Para todos os
homens ( cada time deverá te de 1 a 3
pessoas que não frequentam igreja
evangélica) inscreva seu time
• 18/05 – e.1 – CIN – INTEGRAR (
observação mudou a data de 11 para 18 a
noite, 19 e 26 de manhã)
• 19 E 26/05 – CICLO DE PALESTRAS
SOBRE A FAMÍLIA – INFORME-SE NO SITE
• 27/05 – BATISMO
• 02/07 – INTERNS EXPERIENCE –
inscrições abertas, vagas limitadas
• 16/07 – e3 – EQUIPAR
• 20/07 – ENCONTRO COM DEUS
HOMENS
• 06/09 – LOCOMOTIVA CAMP
• 06/09 – NEXT CAMP

5.
Com base no v. 16.a. responda qual a
importância da Palavra de Deus para uma
família?
Uma família onde a Palavra de Deus é lida e
praticada há conselho e sabedoria. Portanto,
precisamos ler a bíblia e praticá-la não só
individualmente, mas também em família, para
que ela possa nos guiar a uma vida vitoriosa.
6.
Leia o v. 17. Que prática encontramos
neste versículo que é tão importante para um
lar?
O nome do Senhor Jesus é invocado e glorificado.
O nosso lar deve ser um lugar de buscar e cultivar
a presença de Deus tanto individualmente como
em família. É em nossas casas que podemos
aprofundar a nossa intimidade com Deus.
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