
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  

 

ROTEIRO – Base 06/03/2022 
 

DE CASA EM CASA 
# Atos 2:46-47 / 5:42 # 

 
Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das 
refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes 
acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. 
 
Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. 
 

INTRODUÇÃO: 
A bíblia nos mostra que a igreja do primeiro século se reunia no templo e nas casas, 

cada um desses ambientes proporcionava experiências diferentes, mas ambos tinham o 

propósito de fazer discípulos.  É por isso que hoje, como igreja local, também temos 

estratégias diferentes para cada ambiente. Temos nossos cultos no templo, e temos nossos 

encontros nas casas, que são as células.  

A célula contribui principalmente no aspecto relacional da formação de um 

discípulo, hoje vamos conversar sobre alguns passos dessa formação e sobre os benefícios 

de pertencer a uma célula:  

• Como tem sido a experiência de pertencer a essa célula? 
 

• CUIDADO 
• Qual a importância da célula no cuidado com as novas pessoas que chegam 

na igreja?  
 
• CRESCIMENTO 

• Por que a comunhão é fundamental para o nosso crescimento espiritual? 
 
• CAPACITAÇÃO 

• Você tem colocado em prática os dons e talentos que Deus te deu?  
 

• COMISSIONAMENTO 
• Você tem sido intencional em obedecer ao chamado de Jesus para fazermos 

discípulos? 

 
CONCLUSÃO: 
 Deus comissionou a Igreja para multiplicar discípulos, essa tarefa não é apenas dos 
pastores e líderes de célula. Por isso, Deus quer que sejamos intencionais nos relacionamentos 
discipuladores, crescendo e contribuindo para o crescimento de outros, cumprindo a missão que 
ele confiou a nós!  
 

 
Pr. Daniel Pacheco 


