
 

 
 

 
 

1. Encontro com Deus - Mulheres - De 18 a 20 de outubro. Inscrições abertas ao final do culto com a Adriana. Valor parcelado 
em 3x. Valor 260,00

2. Cesta do Amor - Vamos continuar contribuindo para que possamos montar mais cestas básicas para abençoar famílias. 
Toda célula te motivamos a trazer sua doação de alimentos para compor a cesta. Líder fale de quais alimentos estão preci-
sando para compor a cesta.

3. Horta - Começamos na semana passada nossa horta com as crianças e vamos dar sequência com parte do projeto da Re-
novada Kids. Por isso é importante levar seus filhos a igreja!

4. Culto de Celebração - Nunca falte em nossos cultos de celebração. Deus sempre tem algo para ministrar na sua vida! Todo 
domingo às 10h. Este próximo domingo o Pr. Alex vai estar ministrando uma menagem em concordância com o Setembro 
amarelo e a prevenção ao suicídio. Conhece alguém sofrendo depressão? Convide.

5. Vigília - Nossa vigília acontecerá dia 27 de setembro na sexta-feira. Será um tempo de cura e milagre para nossa célula. 
Será das 23h às 4h

RESUMO DE CÉLULA 
Data: 15.09.19 Tema: “Somos filhos e herdeiros“ Texto: Gálatas 4:4 a 7  Ministrador: Pr. Claudio Carvalho

DINÂMICA QUEBRA GELO!
7 MINUTOS

BOAS VINDAS E ORAÇÃO INICIAL
5 MINUTOS

COMPARTILHAR - 15 MINUTOS
1. OLHANDO PARA SUA VIDA HOJE, QUE TIPO DE FILHO(A) VOCÊ TEM 

SIDO?
2. VOCÊ ACREDITA QUE SUAS AÇÕES TEM TE DADO ACESSO AS BÊNÇÃOS 

DE DEUS?

Oferta da célula   
5 Minutos

Explicação da visão dos corações  
5 minutos

LOUVOR 
10 MINUTOS

ORAÇÃO FINAL - 3 MINUTOS

PALAVRA ( 10 MINUTOS  )  
(LÍDER FAVOR NÃO LER O RESUMO DURANTE A CÉLULA, USE APENAS COMO 
AUXILIO CASO NECESSÁRIO)

Introdução 
Deus tem dois tipos de filhos: Filhos que agem como criança e filhos maduros. Os filhos que 
agem como criança embora herdeiros, não sabem como ter acesso as bençãos herdadas, 
por sua vez, os filhos maduros estes sim, dão até testemunhos das bênçãos recebidas, por 
saberem usar todas as ferramentas que estão dispóniveis. 

Como obter a maturidade?

1.Mudança de Mente (Romanos 12:2)

2.Buscando em primeiro lugar o reino de Deus (Mateus 6:33)

3.Viver uma nova vida (Efésios 2:6)

Conclusão  
Precisamos buscar todos os dias amadurecer em nossas ações. Não basta termos a 
promessa mas nunca conquistarmos. 

Oração pelo projeto expansão 
2 minutos


