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CÉLULA, INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
“E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar
Jesus, o Cristo”. Atos 5.42.
Amados, Deus tem colocado em nosso coração que neste mês de março/2015,
estejamos abordando assuntos relacionados às células, trazendo uma melhor
compreensão sobre as mesmas e mostrando a sua importância como instrumento de
transformação. Elas são a chance real que temos de ver a nossa cidade sendo
transformada pelo poder de Deus, trazendo soluções viáveis para a vida das pessoas,
sendo um instrumento poderoso de transformação em todos os níveis da sociedade.
1. O que é uma célula?
É um grupo constituído de 5 a 15 pessoas, reunindo-se semanalmente para
aprender como tornar-se uma família, adorar ao SENHOR, edificar a vida espiritual uns
dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas a Cristo.
2. Onde a célula se reúne?
A maioria das células se reúne em residências. Parece que a casa, o lar, a
habitação da família, tem mais afinidade com a idéia de igreja do lar do Novo
Testamento. Mas apesar de preferirmos residências, uma célula pode se reunir também
em empresas na hora do almoço, em escolas, em salões de festas (de condomínios), e
em qualquer lugar onde haja um mínimo de silêncio e privacidade.
3. Os benefícios de pertencer a uma célula:
a. A célula agrega valor às pessoas – Deixamos de ser meros expectadores, mais
um na multidão, e passamos a ser pessoas que têm nome, endereço, data de
aniversário, necessidades pessoais compartilhadas, vínculos de amizade e etc.
b. A célula aproxima as pessoas umas das outras – Tornando-as importantes e
levando-as a ter relacionamentos fortes e significativos dentro da igreja,
experimentando o sentido de uma verdadeira igreja família.
c. A célula facilita o atendimento às diversas necessidades espirituais e materiais
de cada pessoa do grupo.
d. A célula facilita o processo de ensino-aprendizagem.
e. Na célula a pessoa é conhecida como ela realmente é.
4. Como eu vejo o meu envolvimento em relação à célula?
5. Em relação à célula, no que eu preciso melhorar?
6. Que experiências eu posso relatar com relação a minha participação na célula?
7. Em que sentido a célula tem me ajudado a crescer?
8. Eu vejo a célula como algo muito importante ao ponto de me motiva a trazer
outras pessoas?
Oremos pedindo ao Espírito Santo que amplie a nossa visão e compreensão a
respeito desta ferramenta maravilhosa de evangelismo. Que Ele nos motive a ter
expectativa de crescimento na célula, e que estejamos engajados na “multiplicação”,
preparando-nos para a Grande Festa de Celebração da Multiplicação, no final de 2015.
“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE” Fp 4.13.
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