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QUEBRA GELO:
Que alimentos você se recusava a comer quando
criança? Que alimentos você se recusa a comer
ainda hoje?

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:

Leia Atos 10:1-8 e 10:22
1- Quais eram as características de Cornélio?
Era religioso, dava esmolas ( era generoso),
orava continuamente, era um homem justo,
temente a Deus e respeitado por todos.
2- O que você acha dessas características? Elas são
suficientes para uma pessoa ser salva? Por que?
Embora Cornélio tivesse excelentes virtudes isso
não fazia com que ele fosse salvo, pois não
somos salvos pelas atitudes que temos, pois por
mais bem que façamos, não podemos ser
merecedores da salvação, que só encontramos
quando nos rendemos a Jesus Cristo como
Senhor de nossas vidas.
3- Pedro começa a descrever para Cornélio a obra
redentora de Jesus Cristo ( vs 34 – 43) e após
isso leva Cornélio ao batismo ( ler os vs 44-48).
Pergunte ao grupo: O que esse episódio nos
ensina?
Mesmo um homem correto como Cornélio,
precisava de Jesus em sua vida, precisava ser
tomado pelo Espírito Santo e precisava ser
batizado.
As vezes dizemos que uma pessoa é boa, e que
só falta Jesus para ela, lembrando que se lhe
falta Jesus, falta-lhe tudo.
4- Leia com o grupo: Atos 10:9-16 agora leia
Levítico 11:4-7. 13-19 e 29-30. Conhecendo
todas essas restrições como você acha que
Pedro se sentiu ao ouvir aquela voz pedindo
para ele comer aquelas coisas?
Com certeza Pedro sentiu-se confuso e
confrontado em suas crenças básicas

“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.

5- Pergunte ao grupo: O que o novo princípio
dado no versículo 15 significava para Pedro?
Significava uma quebra de paradigmas (
conceitos e tradições consolidadas). Pedro
estava tendo que repensar a forma como ele via
aquela situação

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!

6- Pergunte ao grupo: Há princípios ou crenças
que tem limitado sua condição de aproximar-se
de pessoas diferentes de você?
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Você tem alguma pessoa com quem você
rompeu uma barreira e hoje é um grande amigo
seu?

AVISOS (mantenha sua célula informada)
NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA

7- Quantos aqui foram criticados por quebrar
tradições religiosas de suas famílias ( não
batizar mais seus filhos pequenos, não ir a
missa, etc...) ? Explique

AGENDA:
• 16/06 – EDIFICANDO SENIOR – 9h
• 23/06 – FESTA HYPE ( NEXT) –
• 15/06 – CELEBRACAO DE RENOVACAO
DE ALIANCAS DO EDIFICANDO 2 em 1 – 20h
• 16/06 – FORMATURA DO CURSO DE
NOIVOS
• 02/07 – INTERNS EXPERIENCE –
inscrições abertas, vagas limitadas
• 17/07 – e3 – EQUIPAR
• 20/07 – ENCONTRO COM DEUS
HOMENS
• 06/09 – LOCOMOTIVA CAMP
• 06/09 – NEXT CAMP

8- Leia novamente Atos 10:34-35 e 11:18 A lição
aqui ensinada não foi fácil de aprender, nem
mesmo para Pedro. O que você acha que teria
acontecido com a igreja primitiva se ela tivesse
ignorado esse princípio?
Com certeza o evangelho não teria sido pregado
aos gentios ( não judeus) e consequentemente
não teria chegado até nós hoje.
Conclusão: ( Não deixe de fazer essas perguntas)
Reflita com o grupo:
Existe alguma coisa que você precisa mudar?
Será que tem tradições familiares, culturais que
precisam ser desfeitas da usa forma de pensar e
agir?
Ore com o grupo sobre essas coisas e termine
lendo:
Romanos 12:2
... mas transformem-se pela renovação da sua
mente, para que sejam capazes de experimentar e
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus.

1-2

