2017: ANO DO CULTIVO

RECORDAR E PROSSEGUIR
Encontro
Quebra-Gelo: Compartilhe uma boa recordação do tempo da infância ou juventude.

LÍDER: Não esqueça de fazer o relatório

Exaltação: Louvor e adoração
Ensino:

Introdução
Nessa última célula do ano de 2017, vamos começar recordando um pouco os pilares da nossa igreja:

O Grande ______________ (Mandamento)
“Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o
seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: Ame o seu
próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas”. Mateus
22:37-40

A Grande ______________ (Comissão)
“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês,
até o fim dos tempos” 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
A partir desses Propósitos Bíblicos estabelecemos nossa Missão de Vida:

Nossa Missão:
“Minha missão de vida é ____________ (ALCANÇAR) os perdidos; _________ (UNIR-ME) a outros
cristãos; _________ (CRESCER) na fé; ____________ (SERVIR) em um ministério e ____________
(HONRAR) a Deus com minha vida”.

Nossa Visão:
1.
2.
3.
4.
5.

_________ (Ganhar)
_________ (Consolidar)
_________ (Discipular)
_________ (Treinar)
_________ (Enviar) o máximo de pessoas possível.

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”.
Desde 2015 temos a orientação de Deus de caminharmos sob temáticas anuais:
2015: Ano do ___________ (Arado)
2016: Ano de ___________ (Semear)
2017: Ano do ___________ (Cultivo)
Agora é momento de Prosseguir...

2018 Será o Ano da Frutificação
Igreja Bíblica BOA VISTA – células – DIA DE AÇÕES DE GRAÇAS

Versículo Tema:
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.
A partir de João 15 entendemos que, a vida cristã que realmente satisfaz têm três enfoques principais:

I.

PERMANECER

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.

FRUTIFICAR

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.

CELEBRAR

Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja
completa. João 15:11
CONCLUSÃO
Portanto, em 2018 vamos enfatizar a FRUTIFICAÇÃO como consequência natural de PERMANECER,
o que nos leva naturalmente a CELEBRAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edificação: Invista tempo em oração junto a sua célula. Pedidos de Oração:
 Felipe: tratamento de saúde.
 Daniela: tratamento de saúde.
 Matheus: tratamento de saúde.
Evangelismo: Ore por multiplicação, pela cadeira vazia, por salvação.
AGENDA:
07 DEZEMBRO – FESTA DA COLHEITA!
O MELHOR ESTÁ POR VIR!
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