
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos 6:30 
Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam 
feito e ensinado. 
 

Há uma importância e necessidade muito grandes na revisão do conteúdo que já recebemos da 
Palavra de Deus no decorrer da nossa vida. Veja os temas que já foram ministrados só neste 
ano: 
 
 
PERTENCIMENTO E FRUTIFICAÇÃO 
IDENTIDADE 
Assumindo que sou discípulo 
 
A ENERGIA VEM DE FORA 
Quanto mais nos isolamos, menos energia 
recebemos 
 
QUEM EU SOU DE VERDADE? 
Como eu sou? 
 
CHAMADO E VOCAÇÃO 
 
A VIDA NO CORPO DE CRISTO 
Tenho uma aliança com a igreja ou frequento a 
religião? 
 
RELIGIOSO X SECULAR  
 
A OBRA DA CRUZ 
 
 

A IGREJA DE JESUS 
Participantes da natureza divina 
 
DOMINGO DE PÁSCOA 
A Festa Bíblica da Páscoa 
 
A ORIGEM DA DÍVIDA 
LIVRES DA DÍVIDA  
 
OS FRUTOS DO ESPÍRITO 
 
FESTA DE PENTECOSTES 
 
OS DONS DO ESPÍRITO 
 
OS ATRIBUTOS DE DEUS 
 
UNS AOS OUTROS 
 
A MINHA FAMÍLIA 
 
O MINISTÉRIO DO CASAMENTO 

 
DISCIPULADO 1/1 

COMO TEM SIDO O CONTEÚDO DE ENSINO  
DA IGREJA NA SUA VIDA? 
 
Tivemos nesta semana o CONGRESSO DAS MULHERES. Temos anualmente 
outros Congressos e ministrações que visam a edificação de cada discípulo.  
 
Algumas vezes o investimento com elementos da logística ou preletores de 
fora é maior, com o alvo de disponibilizar para cada membro e convidados, 
mais do Reino de Deus. 
 
Como você vê esses conteúdos e o quanto eles estão impactando a sua vida 
pessoal com Deus, em família e com a sociedade? 
 
Quais áreas da sua vida necessitam de mais investimento? 
Quais assuntos precisam ser estudados e colocados no altar de Deus? 

 



Relembre os temas ministrados nos encontros das Células 
 

• ASSUMINDO QUE SOU DISCÍPULO 
• O PRIVILÉGIO DE CUIDAR DE VIDAS E FRUTIFICAR 
• CONFESSAI-VOS UNS AOS OUTROS E ORAI UNS PELOS OUTROS! 
• VAMOS HONRAR AS MULHERES DO NÚCLEO E NOSSAS CONVIDADAS! 
• UMA SÓ VIDA E UM PROPÓSITO ETERNO! 
• A HUMILDADE DO SERVO LÍDER 
• O CORPO É FEITO DE MUITOS MEMBROS. TODOS INTERLIGADOS! 
• A ALEGRIA DA MESA POSTA. COMENDO JUNTO COM AMIGOS E A FAMÍLIA! 
• TODOS PECARAM E DESTITUÍDOS ESTÃO DA GLÓRIA DE DEUS 
• SERVIMOS POR MISSÃO, POR AMOR, NÃO POR OBRIGAÇÃO 
• VOCÊ É CHEIO DO ESPÍRITO SANTO? 
• UMA FAMÍLIA “CORAÇÃO DE MÃE” 
• DESCERÁ SOBRE TI O ESPÍRITO SANTO! 
• QUAIS DONS DO ESPÍRITO FLUEM EM (DE) VOCÊ? 
• QUAL CONEXÃO VOCÊ TEM COM DEUS ATRAVÉS DOS ATRIBUTOS DIVINOS? 
• SOMOS UM CORPO 
• MARCAS E HERANÇAS FAMILIARES. CURAS E VITÓRIAS 
• SEU CASAMENTO É UM ALICERCE SÓLIDO? 

 
 
4 Perguntas para as conversas no Encontro das Células 
 
 

1. Quais dessas ministrações foram impactantes em alguma questão da sua vida? 
2. Quais frutos você pode testemunhar hoje entre os irmãos da Célula? 

Você já compartilhou com seus líderes ou irmãos idôneos alguma necessidade pessoal 
evidenciada por um desses temas ministrados? 

3. Quais passos você pode testemunhar e se comprometer a dar mediante os temas que 
relembrou hoje? 

 
 
Salmos 71:17 
Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade; e até agora tenho anunciado as tuas 
maravilhas. 
 
2 Pedro 3:1-13 
1 Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo; em ambas, procuro despertar com lembranças 
a vossa mente esclarecida, 2 para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos 
santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, 3 tendo 
em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando 
segundo as próprias paixões 4 e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais 
dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 5 Porque, deliberadamente, 
esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela 
palavra de Deus, 6 pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. 7 Ora, os céus que 
agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o 
Dia do Juízo e destruição dos homens ímpios. 8 Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: 
que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia. 9 Não retarda o Senhor a sua 
promessa, como alguns a julgam demorada; pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo 
que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 10 Virá, entretanto, como ladrão, o Dia 
do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados; 
também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 11 Visto que todas essas coisas hão de ser assim 
desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, 12 esperando e apressando 
a vinda do Dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados 
se derreterão. 13 Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita 
justiça. 
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