
COMPARTILHANDO A PALAVRA
Domingo 16/01/2011

Melhorando Nossos Relacionamentos

Dinâmica  da  Palavra: Peça  para 
dividirem-se  em  duplas.  De  pé,  peça 
para mostrarem como agem quando se 
apresentam a alguém; depois quando vê 
um conhecido  na rua;  e  agora quando 
encontram um grande amigo, e quando 
encontram um amigo que não viam há 
muito  tempo.  Quanto  maior  o 
relacionamento,  maior  o  carinho,  a 
atenção e o cuidado que temos.
Texto Chave: Pv 18:1 – Depender;
Relacionamentos com:
Jo 1:1 – A Palavra (O verbo); 
Jo 14:16 – O Espírito Santo;
Contextualização: Toda  a  relação 
requer  atitude,  e  toda  a  decisão  uma 
consequência.  Precisamos  decidir  nos 
relacionar  com  Deus.  O  primeiro 
pecado do mundo foi  a  independência 
(Adão).  Temos que depender de Deus, 
fazendo planos, mas sempre colocando-
os diante do Senhor. Além disso temos 
que aprender a depender de nosso irmão 
e  a  trabalhar  em  equipe  Pv18:1. 
Dependência  só  surge  se  houver 
relacionamento.
Explicação: Temos que nos relacionar: 
1° Com a palavra Jo 1:1, a palavra é que 
da  vida,  ela  é  eficaz  contra  todas  as 
coisas. Sou, tenho e posso tudo que  a 
bíblia diz que posso.
2° Com o Espírito Santo Jo 14:16, Ele 
habita no crente, fazendo a palavra gerar 
esta  vida.  A  palavra  é  a  semente,  o 
coração do homem é a terra, e o Espírito 
Santo  é  a  água.  Ele  nos  consola, 
constrange, impulsiona.
Perguntas de Compartilhamento:
1° Quais tem sido suas dificuldades em 
depender de Deus e das pessoas?
2°  Qual  nota  você  daria  para  seu 
relacionamento  com  com  a  palavra  e 
qual nota para com o Espírito Santo?
3° Que ocasião pode ser dita como seu 
melhor relacionamento com a palavra e 
com o Espírito Santo?
Ministração: Leve-os  a  buscar 
relacionamento  com  o  Espírito  Santo. 
Coloque uma música (adoração) e leve-
os a buscar ao Senhor intensamente.

Antes  das 
reuniões, prepare o  
ambiente. Ore pelo  
local,  estendendo 
as  mãos  sobre  os  
objetos  e  pelos  
anfitriões.  Sempre 
antes  de  começar  
a  célula  faça  uma 

breve  oração  com  todos  reunidos  
pedindo  a  Deus  que  haja  com  
liberdade no local.

                   

                                      

Célula: É um grupo e 7 a 15 pessoas 
que  se  reúnem  semanalmente  com  o 
objetivo de gerar: comunhão, edificação,  
evangelismo e serviço.
Comunhão:  União  do  corpo  de  Cristo,  
gerar  afinidade  entre  os  membros,  
alegria e segurança.
Edificação:  Firmar  cada  um  no 
evangelho de Cristo.
Evangelismo: Levar a palavra de Deus 
de forma prática e acessível a todos.
Serviço: Ajudar uns ao outros, suprindo  
as necessidades.

PROFETIZANDO 
VIDA

MATERIAL:  Bexigas, 
Durex e Fitas.
MONTAGEM:  Encha 
as  bexigas,  amarre-as, 
coloque  durex   numa 
extremidade, e no bico 
amarre  uma fita.  Cole 

as bolas no teto da célula, de modo que 
as  fitas  fiquem  penduradas  na  sala,  a 
altura da cabeça das pessoas. 
PRÁTICO:  Divida  a  célula  em  duplas, 
peça que cada um puxe uma bexiga do 
teto, peça para a dupla estourar a bola e 
pegar  a  palavra  que  está  dentro.  Após 
isso,  peça  que  com  essas  palavras,  a 
dupla  forme  duas  frases,  profetizando 
vida a célula. 
EXPLICAÇÃO:  Temos  que  pegar  as 
surpresas da vida, retirar algo de dentro 
delas, e assim, formar palavras de força e 
ousadia  para  continuarmos  a  vencer. 
DEVEMOS PROFETIZAR  VIDA

Prefira cânticos usados nos cultos e que 
os  membros  da  célula  conheça.  Se 
houver  dificuldade  na  letra,  um cartaz 
com  a  mesma  deve  ser  utilizado. 
Normalmente são usadas duas canções:
LOUVOR:  Músicas  que  exaltam  ao 
nome  do  Senhor,  e  devem  ser 
acompanhadas por palmas e alegria.
ADORAÇÃO: Músicas que adoram ao 
Senhor em sua santidade e formosura.
COMPARTILHANDO A VISÃO

   Escreva nosso encargo completo em 
uma  cartolina.  Separe-os  em  partes, 
corte  as  tiras  e  leve  a  célula.  No 
momento final divida em duplas e peça 
a cada dupla que pegue uma tira. Peça 
que cada dupla mostre a tira e explique 
o  que  o  escrito  significa.  E  assim  vá 
montando o encargo. Ao final leia com 
todos todo o encargo montado. Fazendo 
com  que  o  gravem  e  saibam  seu 
significado. 

Tel.: 3787-6839 / 8112-1607 / 37873673 (Trab)
E-MAIL: penieladolescentes@gmail.com

www.duquepeniel.wordpress.com

Você está
 ORANDO?

Você está fazendo 
JEJUM?

Como Está a sua 
DEVOCIONAL?

Você está lendo a
 PALAVRA?

REDE DE ADOLESCENTES
20/01–ANIVERSÁRIO PR. ADONIS

28 a 30/01 – MOVER CELULAR
06/02 – FORMATURA

 13/02 – INÍCIO DOS CURSOS
 11 a 13/02 – ENCONTRO

04 a 08/03 – RETIRO
 SEXTA - REUNIÃO DE LÍDERES
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