1a semana

1. Leia como grupo:
Atos 4:36
José, um levita de Chipre a quem os apóstolos
deram o nome de Barnabé, que significa
“encorajador”,
Domingo foi ministrado na igreja sobre a desafio
de sermos “Barnabés”, pessoas usadas por Deus
para encorajar ao próximo.
Pergunte ao grupo como você definiria alguém
encorajador?
Português = Consolador
Grego – Parakaleo significa Para = ao lado de – aleo
= chamar ou seja PARAKALEO = chamar ao lado
de..., para apoiar, sustentar, etc.
Na época em que viveu Jesus, esta palavra era
usada como termo técnico para descrever um
advogado numa corte grega – alguém designado
para apoiar, defender o acusado – com o passar do
tempo esta palavra passou a significar alguém
chamado para ajudar, aconselhar, sustentar, apoiar,
encorajar – esta é uma das grandes obras do
Espírito Santo em nossa vida.
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QUEBRA GELO:
Qual foi o maior encorajamento que você
recebeu em sua vida? O que isso representou
para você?

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:

2. Leia Atos 15
37 Barnabé queria levar João, também chamado
Marcos. 38 Mas Paulo não achava prudente levá-lo,
pois ele, abandonando-os na Panfília, não
permanecera com eles no trabalho. 39 Tiveram um
desentendimento tão sério que se separaram.
Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para
Chipre, 40 mas Paulo escolheu Silas e partiu...
Em virtude do episódio onde João Marcos havia
abandonado Paulo no início de uma viagem
missionária ( Atos 13:13), agora Paulo não está
disposto a dar-lhe uma segunda chance. Diante
desse quadro Barnabé decide se separar de Paulo
e ficar com Joao Marcos.
Pergunte ao grupo: Como você se comporta diante
de alguém que “pisa na bola” com você? O que
você acha da atitude de Paulo e de Barnabé? Qual
será que deve ser nossa atitude como cristãos?
Depois que o grupo responder, alinhe com eles se
necessário: Paulo em seu pragmatismo e
impetuosidade não queria mais em sua equipe
alguém que já lhe havia decepcionado. Porém
Paulo deixou de exercer um papel fundamental
da vida de um cristão: a misericórdia. Pessoas

“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.
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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podem errar, e precisam de uma segunda
chance. Isso não significa desprezar os erros
dela, mas acolhe-as, ensina-las e fortalece-las.
Deus é um Deus de 2as chances, é só vermos ao
longo da Bíblia. Graças a Deus ele deu pra mim e
prá vc um 2ª, 3ª, 4ª....chance.

isso ( o encorajamento) é tão importante para
Deus?
Esta é uma das maiores tarefas da Igreja. A Igreja e
o lar deveriam ser hospitais para os feridos,
angustiados, discriminados, desajustados e
desanimados. Deus sabia que necessitaríamos deste
ministério, por isso deu a ordem: “Encorajai-vos uns
aos outros”.

3. Leia com o grupo:

"E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro
Consolador, para que fique convosco para
sempre" (João 14:16)"Mas aquele Consolador,
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu
nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos
fará lembrar de tudo quanto vos tenho
dito." (João 14:26)
O que esses versos nos ensinam sobre Deus e
sobre o papel do Espírito Santo como
encorajador ( lembrando que a palavra
encorajador e consolador é a mesma no
grego)?
Habitando, apoiando, ajudando, motivando e
dando poder aos que crêem no Senhor Jesus.
Foi isto que Paulo quis dizer em sua carta aos 2
Coríntios cap 1 versos 3 e 4: "Bendito seja o
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai
das misericórdias e o Deus de toda a
consolação; que nos consola em toda a nossa
tribulação, para que também possamos
consolar os que estiverem em alguma
tribulação, com a consolação com que nós
mesmos somos consolados por Deus." – Aqui
Deus é chamado O Grande Consolador,
Encorajador. Ele nos consola em nossas
tribulações para que sejamos consoladores e
encorajadores de outros que estejam
passando angústias.
Devemos ser parakaleos abraçando as pessoas,
enxugando suas lágrimas, chorando com elas,
orando, lendo a Bíblia, segurando as mãos dos
irmãos.

5. Leia o texto:
Hebreus 3:13
Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os
dias, durante o tempo que se chama “hoje”, de
modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo
engano do pecado,
O texto no leva a entender que o encorajamento
evita o endurecimento do coração. Pergunte ao
grupo: Você acha que isso é verdade? Como isso
funciona?
Como é fácil alguém endurecer-se pelo engano do
pecado e cair na armadilha de Satanás. Uma palavra
de encorajamento fortalece, anima – a tendência
do homem é ser crítico, áspero, impaciente.
Salomão disse: “A morte e a vida estão no poder da
língua (Provérbios 18.21) – Será que temos usado
palavras de vida para retirar alguém do caminho
enganoso preparado pelo diabo?
CONCLUSÃO
Pergunte ao grupo: em que área você está
precisando de encorajamento hoje?
Ore por essa necessidade. Se houver algo mais do
que oração para ajudar, mobilize a célula para
ajudar.

4. Leia com o grupo:
1 Tessalonicenses 5:11
Por isso, exortem-se (encorajem-se) e
edifiquem-se uns aos outros, como de fato
vocês estão fazendo.
Aqui o encorajamento aparece como uma
ordem de Deus. Pergunte ao grupo: por que
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AVISOS (mantenha sua célula informada)
NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA
AGENDA:
• 17/07 – e3 – EQUIPAR
• 20/07 – ENCONTRO COM DEUS
HOMENS
• 06/08 – e4 – EDIFICAR ( antigo FÉ2)
• 06/09 – LOCOMOTIVA CAMP
• 06/09 – NEXT CAMP
• 21/09 – LOVE WEEKEND
• 26/10 – ACAMPAKIDS
• - KIDS CAMP
• EDIFICANDO 2 EM 1 – INSCRIÇÕES
ABERTAS PARA O 2º semestre
•

