RECORDAR E PROSSEGUIR
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O Grande ______________ / Mateus 22:37-40

O Grande ______________ / Mateus 22:37-40

A Grande ______________ / Mateus 28:19-20

A Grande ______________ / Mateus 28:19-20

Sendo assim entendemos que os Cinco Propósitos Bíblicos são:
1. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração: Adoração
2. Amarás o teu próximo como a ti mesmo: Serviço
3. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações: Missões
4. Batizando-os: Comunhão
5. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei: Discipulado

Sendo assim entendemos que os Cinco Propósitos Bíblicos são:
6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração: Adoração
7. Amarás o teu próximo como a ti mesmo: Serviço
8. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações: Missões
9. Batizando-os: Comunhão
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Nossa Missão:
“Minha missão de vida é ____________ os perdidos; _________ a outros
cristãos; _________ na fé; ____________ em um ministério e ____________ a
Deus com minha vida”.

Nossa Missão:
“Minha missão de vida é ____________ os perdidos; _________ a outros
cristãos; _________ na fé; ____________ em um ministério e ____________ a
Deus com minha vida”.

Nossa Visão:
1. _________; 2. _________; 3. _________; 4. _________; 5. ________

Nossa Visão:
2. _________; 2. _________; 3. _________; 4. _________; 5. ________

Nossa Definição de Célula:
“Célula é um grupo de 5 a 14 pessoas, que se reúnem semanalmente como
uma família, com o propósito de adorar a Deus, manter comunhão e servir ao
próximo, crescer por meio do discipulado e fazer missões alcançando outros
para Cristo”.
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Desde 2015 temos caminhado sob temáticas anuais:
2015: Ano do _________; 2016: Ano de _________; 2017: Ano do ________

Desde 2015 temos caminhado sob temáticas anuais:
2015: Ano do _________; 2016: Ano de _________; 2017: Ano do ________

2018 Será o Ano da Frutificação

2018 Será o Ano da Frutificação

Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus
discípulos. João 15:8

Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus
discípulos. João 15:8

Texto: João 15:1-5, 11

Texto: João 15:1-5, 11

I.

I.

_________________

_________________

Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar
fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem
dar fruto, se não permanecerem em mim. João 15:4

Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar
fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem
dar fruto, se não permanecerem em mim. João 15:4

II.

II.

_________________

_________________

Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5

Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5

III.

III.

_________________

Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a
alegria de vocês seja completa. João 15:11
Células com Propósitos – Igreja Bíblica BOA VISTA
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