
 

 

 

 

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!

Célula On-Line 
Data: 9/6/21 Tema: 3 Palavras chaves na vida Cristã 

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!

PALAVRA E COMPARTILHAR
Iniciamos neste mês de junho um novo tempo em nossa igrejas no Brasil e exterior. Vamos andar em 
unidade com nossas células em mensagens temáticas aplicadas no TADEL. Hoje vamos dar a intro-
dução. Te esperamos toda terça às 20h!

1- AMOR 
Deus é amor 
Jesus resume todos os preceitos e leis judaicas em apenas dois. Amar a Deus acima de todas as coi-
sas e Amar o próximo como a si mesmo. Jesus é a expressão do amor de Deus pelo mundo perdido. 
Tudo o que fizermos devemos fazer em amor 
“Todos os vossos atos sejam feitos com amor.”
1Coríntios 16:14  
Pergunta: Como o amor de Deus pode ser compartilhado ao próximo?

2- FIDELIDADE 
A Benção está sobre todo aquele que é fiel 

⁃ Fiel a Deus 
⁃ Fiel a palavra 
⁃ Fiel a igreja 
⁃ Fiel a sua liderança 

O prêmio só repousa sobre aquele que é fiel 
“Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra 
no gozo do teu senhor.”
Mateus 25:21  
Pergunta: Como você tem demonstrado sua fidelidade a igreja local?

3- UNIDADE 
⁃ Na unidade Deus ordena a benção 
⁃ Na unidade somos fortes e vencemos os inimigos 
⁃ Na unidade conquistamos resultados mais rápidos e com menos esforços 

“até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita va-
ronilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,”
Efésios 4:13  
Pergunta: Quais as bênçãos você já colheu da unidade?

CONCLUSÃO 
Vamos a partir deste mês dar uma nova ênfase e entrar em uma fase nova a nível nacional em amor 
fidelidade e unidade. Nas células estudaremos de forma temática alguns temas como: A vida de Jesus 
em nós; O poder da palavra de Deus e O poder do Espírito Santo 


