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Semana que vem convidamos todas as células a se reunirem na igreja para 
a grande mudança da sede! Encoraje sua célula a participar 

 

  

 

 

Dinâmica: Recorte corações de Papel e entregue a cada membro, peça para 

todos descreverem em uma palavra como está o seu coração e escrevam no 

coração de papel. (Líder: Separe uma caixa de presente, você irá usar depois)  

 

Você já desejou ter um Encontro com Deus? 

 

No final de semana passado tivemos o 15º Encontro Vidas Transformadas. 

Vamos ao encontro para derramar o coração na presença de Deus, nosso 

coração vai para o encontro com alegrias, com gratidão, com lembranças de 

tempos bons, com aflições, com dúvidas, com angustias, com culpas, com 

ansiedades, com medos, com esperança. O nosso coração também vai cheio 

de expectativas, louvor a Deus, vamos pedindo, intercedendo, angustiados 

com o dia de amanhã, esperançosos com mudanças.  

 

Se você fosse se encontrar com Deus agora, o que você gostaria que ele 

fizesse em sua vida? 

 

Um encontro com Deus é fantástico, Deus pode fazer tudo isto que vocês 

esperam para suas vidas, pois ele tem poder sobre todas as coisas! 

 

Você já ouviu a voz de Deus? Deus já falou com você? 

 

Você está nesta célula e creio que você espera que Deus fale com você, 

enquanto eu falo aqui, você pode derramar seu coração e verdadeiramente 

ouvir a voz de Deus, ou apenas ouvir a minha voz. Você pode estar aqui neste 

célula onde Deus está presente e sequer notar Sua presença aqui. 

 

Você costuma levantar a mão para orar? Já se perguntou porque faz isto? 

 

Muitas vezes fazemos as coisas simplesmente por imitação, vemos o irmão 

levantando a mão e levantamos, o pregador fala para fazer e fazemos, mas 

será que estamos mesmo atentos, e esperando a voz de Deus, será que 

sabemos porque fazemos as coisas para o Senhor? Você está integralmente 

aqui na célula? Onde está seu coração neste momento? 

 

Como devemos nos aproximar de Deus, como devemos nos achegar a Deus? 

 

Obedecendo o examinando-se a si mesmo. E então eu volto ao: derramar do 

seu coração perante Deus. Esse aqui é um momento de examinar-se a si 

mesmo. Esta é uma hora da verdade da nossa consciência diante de Deus. Se 

você está aqui, examine-se, mergulhe em você mesmo. Ore como o salmista, 

Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, e fala comigo e me guia pelo 

caminho eterno. 

 

Convide a célula a por um momento, fechar os olhos e orar a Deus para que 

Ele fale com eles, peça para eles olharem para seus corações de papel e para 

todos colocarem o coração na caixa de presente – Agora orem com eles, 

pedindo para que Deus toque em seus corações e faça a próxima pergunta 

 

Você é digno de estar na presença de Deus? 

 

Não é examinar a si mesmo e depois ver se pode. Examina cada um a si 

mesmo e então tome posse. Não deixe de ter um encontro. Não importa o que 

você enxergou no seu coração quando você o examinou. O encontro com 

Deus não se sustenta pelo nosso mérito. Ele se sustenta pela graça de Cristo 

Jesus. Seu coração pode não estar bem hoje, mas você pode mesmo assim ter 

um Encontro com Deus.  

 

Líder: Neste momento use sua autoridade espiritual e convide sua célula a se 

levantar, ore por cada um deles para que eles tenham um momento especial 

com Deus. Profetize sobre eles, derrame do poder de Deus sobre eles.  

 

Ao final diga que eles podem ter Encontro com Deus todos os dias tendo um 

TSD (Tempo Sozinho com Deus) 


