
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesta lição você deve ouvir novamente a ministração *SOMOS COOPERADORES DE DEUS / Jan 
Gottfridsson que está disponível no site do Projeto Adoradores. 
Ao ouvir, faça anotações e traga um esboço de pontos fundamentais que desafiaram sua 
vida. Esse conteúdo será usado para as conversas, testemunhos, conclusões e decisões que sua 
Célula tomará em conjunto. 
 
Teremos um restante de ano e um 2022 alcançando novos convertidos! 
Todos nós, como Pequenos Grupos da igreja local, tomaremos iniciativas e intensa busca pelo 
Espírito Santo para a salvação de 1. Familiares; 2. Colegas; 3. Vizinhos; 4. Desconhecidos 
 
 

Á medida em que se aproxima a volta de Cristo, o arrebatamento da Igreja  
e o tempo de prestarmos contas ao Senhor de tudo que fizemos nesta terra,  

queremos nos concentrar naquilo que realmente importa ao “Noivo”. 
 

Afinal de contas, somos membros do Corpo de Cristo, somos a “Noiva”! 
 

Apocalipse 22:6-7 
Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus 
dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos 
as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. 
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 
 
Apocalipse 22:12 
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para 
retribuir a cada um segundo as suas obras. 

 
 
* SOMOS COOPERADORES DE DEUS / Jan Gottfridsson 
   https://www.projetoadoradores.org/sermons/somos-cooperadores-de-deus/ 

SUPERVISÃO DOS LÍDERES DE CÉLULAS 

O QUE FAZEMOS PARA A CÉLULA CRESCER 
 
Nosso alvo nunca é de crescimento numérico simplesmente; crescimento por 
crescimento. Desejamos realmente é a salvação de mais pessoas.  
 
Quais pessoas? Principalmente aquelas que estão à nossa volta nos ambientes 
de trabalho, escola, família, vizinhança etc. 
 
O que estamos fazendo para isso? Como temos incentivado nossos discípulos 
ao testemunho, ao processo de levar uma pessoa a confessar Jesus como 
Senhor e Salvador? 

O que colocamos como alvo para nossa Célula? 
Será que estamos somente frequentando igreja ou queremos mesmo 
completar a “Grande Comissão”? 

https://www.projetoadoradores.org/sermons/somos-cooperadores-de-deus/
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