
 

 

 

Avisos  
1. Ceia do Senhor -  No próximo domingo vamos celebrar a Ceia do Senhor e clamar pelas bênçãos neste 

mês de março. Presencial e on-line às 10h e 18h. 
2. Pr. Davy e Priscila Maia estarão ministrando louvor e adoração em nossos cultos de celebração deste 

domingo.
3. Pai Nosso - Líder de Célula, por favor compartilhe um pouco do projeto com os irmãos. Os peque-

nos grupos terão inicio na próxima quarta-feira. Líder, aproveite agora para tirar dúvidas e já colo-
car no papel quem ficará com quem, os dias e horários dos pequenos grupos.

4. Renovada Kids - Todos os domingos uma aula espacial para nosso crianças preparado pelo nosso minis-
tério infantil. As aulas estão disponíveis em nosso canal do YouTube.com/metodistarenovada 

Célula On-Line 
Data: 28/02/21 Tema: Entrevista com o Diabo Texto: João 10:10

Dízimos e Ofertas
Queridos membros da célula, como não estamos nos reunindo publicamente em nossa igreja, queremos te mo8var a 

permanecer fiel nos dízimos e ofertas de forma on-Line. Seja por transferência bancária, aplica8vo ou site. Seja um 
mantenedor fiel neste tempo de crise!

ORAÇÃO FINAL - 3 MINUTOS

PALAVRA E COMPARTILHAR - 10 MINUTOS   

Introdução  
Encerramos o Projeto Verão 2021 com a apresentação do Teatro Atitude e a 
peça "Entrevista com o diabo.” Por meio da dramaturgia foi possível visualizar 
como o diabo tem agido para destruir vidas e famílias. Como Ap. Joel mesmo 
disse ao final da apresentação: “Muitos acreditam que o diabo não existe”. Por 
este motivo acabam dando legalidade e “brincando” com o inimigo de nossas 
almas. 

O que a peça nos mostrou? 
1. Que podemos ser enganados facilmente pelo diabo  
2. O objetivo dele é roubar, matar e destruir nossas vidas  
3. O diabo é estrategista e sabe exatamente o que pode nos seduzir  

Conclusão  
Existe uma verdade em João 8:32 que diz que a verdade tem o pode de nos 
libertar. Para que não sejamos enganados precisamos não apenas conhecer 
a verdade, mas viver por ela.

COMPARTILHAR - 25 MINUTOS   
1. QUAIS AS ARMADILHAS QUE O DIABO JÁ ARMOU PARA VOCÊ?

2. COMO VOCÊ SE DEFENDE DAS INVESTIDAS DO DIABO?  
 

http://YouTube.com/metodistarenovada

