Dezembro/2018
Missão da Célula: Multiplicação
Ênfase Atual: Células com autoridade, Poder, Unção e Graça.

Discipulado é uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual, mas,
TRANSPARÊNCIA – Fale da importância de transparência entre discípulo e discipulador.

requer

Dízimos e Ofertas: Malaquias 3: 10 – 12; Lucas 14: 29 – 30.

23/12 e 30/12 – Domingo – 3 cultos, 10h, 17h e 19:30h.
25/12 e 01/01 – não teremos P2M.
12/01/2019 – Sábado, início dos 21 dias de jejum e oração.
Consagração todos os dias das 22h as 23h.

https://www.youtube.com/watch?v=B8gzZwTkgo8
Dinâmica cegueira espiritual.
Obs É necessário assistir o vídeo para receber as orientações.
Libertando-se do espirito de religiosidade Lc. 15: 11 – 32
1 – Por que os cristãos de mais tempo na Igreja e Líderes são alvos do espirito de religiosidade?
Sugestão de Resposta: Comodismo e fazer tudo no automático. Um cristão contaminado
contaminará a outros.
2 – Rigidez de pensamento: Teológico, doutrinário e litúrgico. Comente está frase: Se você não
sabe lidar com quem pensa diferente, você vai arrumar muitos inimigos. (Temos que saber
diferenciar as pessoas do que elas praticam, amamos o pecador e rejeitamos o pecado).
3 – A ausência de intimidade com o Pai Celestial leva o cristão a uma orfandade. Muitos de nós
vemos a Deus e nos relacionamos com Ele como Senhor, Soberano, Santíssimo, mas, não
sabemos dizer Aba Pai. Qual o seu nível de relacionamento com Deus? No que você precisa
melhorar?
4 – A dureza de coração e a insensibilidade espiritual tem sido o maior inimigo nos nossos dias Is.
61: 1 – 2 Diz: Coração quebrantado se não houver, fechamos as portas para cura, libertação
e bênçãos de Deus na nossa vida. Numa escala de 1 à 10 qual o nível de endurecimento no
seu coração? Onde 1 é pouco e 10 é muito duro.
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Polícia Militar da sua cidade.
Jandira e Região, Igrejas Evangélicas de Jandira e Região.
21 Dias de Jejum e oração inicio 12 de janeiro de 2019.
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61: 1 – 2 Diz: Coração quebrantado se não houver, fechamos as portas para cura, libertação
e bênçãos de Deus na nossa vida. Numa escala de 1 à 10 qual o nível de endurecimento no
seu coração? Onde 1 é pouco e 10 é muito duro.

Polícia Militar da sua cidade.
Jandira e Região, Igrejas Evangélicas de Jandira e Região.
21 Dias de Jejum e oração inicio 12 de janeiro de 2019.
PROGRAMAÇÃO NO FINAL DO ANO.
23/12 – DOMINGO 3 CULTOS 10h, 17h e 19:30h.
30/12 – DOMINGO 3 CULTOS 10h, 17h e 19:30h.
25/12/2018 e 01/01/2019 – NÃO HAVERÁ P2M.
JANEIRO
Sábado 05/01 – Encontro de Liderança no Nosso Éden.
(apenas para líderes e anfitriões).
21 DIAS DE JEJUM, ORAÇÃO E CONSAGRAÇÃO.
Sábado 12/01 – as 22:00 horas, (prepare sua célula para participar).
Tema: Buscando Inteligência Espiritual
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