
COMPARTILHANDO A PALAVRA
Domingo 23/01/2011

Tema: Vinde e Adoremos
Ministrador: Pr. Adonizedeques

Dinâmica da Palavra:
Pegue o versículo Jo 10:10, escreva em 
um papel,  recorte-o em partes  e  peça  
para eles o montarem como está escrito  
na bíblia. Após isto, leia com eles, para  
memorizá-lo.
Texto Chave: 
Jo 10:10 – Ele nos deu Vida Abundante.
Contextualização:
Jesus é conhecido em toda a terra, Ele  
fez a história, Ele é a História!!
O Maior objetivo de Jesus na História  
foi transformar a vida do homem. Fazer  
de  nós,  meras  criações  de  Deus,  em  
filhos legitimados por adoção.
Ele veio para nos dar vida, e vida em  
abundância.
Explicação:
Em  Jo  10:10,  temos  um  retrato  do  
objetivo pelo que Deus veio a terra, ele  
veio para trazer  a nós vida,  mas uma  
vida diferente,  não a vida natural  que  
temos em nossos corpos, mas algo que  
acontece  no nosso espírito.  Jesus  veio  
para  restaurar  nosso  relacionamento  
com Deus,  para  nos  fazer  ligados  em 
nosso  espírito  ao  Espírito  dele.  Esta  
restauração  fez  com  que  pudêssemos  
ouvir  a  voz  de  Deus,  entender  seus  
propósitos e caminhos.
Perguntas de Compartilhamento:
1° Como foi que você conheceu a Jesus  
pela primeira vez, que você ouviu algo  
ou alguém falando dele??
2° Como foi  que este  Jesus entrou em  
seu coração, (conversão)? O que você  
sentiu??
3° Quando você se converteu foi gerado  
em  você  uma  nova  vida,  a  vida  
abundante  de  Deus,  o  que  aconteceu  
com você  após  ter  recebido  Jesus?  O  
que foi transformado em você?
Ministração:
Ministre a vida em abundância de Deus,  
faça  um círculo  de  mãos  dadas  e  ore  
por  todos,  impondo  mãos  sobre  eles  
profetizando  que  a  vida  de  Deus  se  
manifesta a cada dia sobre eles.

Mês de Janeiro é 
férias  escolares.  
Aproveite  para 
realizar  um 
evento  de 
comunhão,  com 
muita  alegria  e  
um ótimo  lanche 

no  final.  Este  evento  deve  ser  
marcado em dia livre e não no dia  
da célula. 

Toda quinta-feira, jejum 
pelas células. 

Das 00:00hs as 12:00hs. 

Encarte das Células
Toda terça-feira, na secretaria da igreja, 
está  o  encarte  semanal  dos 
adolescentes.  Você  poderá  recebê-lo 
através de seu e-mail, para isso, envie 
e-mail para penieladolescentes@gmail.com 
cadastrando seu e-mail, ou então entre 
no  nosso  site  provisório 
www.duquepeniel.wordpress.com e baixe o 
encarte em seu pc.

Reunião de Célula
A reunião de célula acontece no mínimo 
uma  vez  por  semana,  quanto  mais  a 
célula  se  reúne  mais  fácil  será  seu 
crescimento.
A reunião divide-se em:
Quebra-Gelo: 15min
Louvor:20min
Compartilhando a Palavra: 40min
Compartilhando a Visão: 25min
Lanche
Reuniões muito curtas são superficiais e 
muito longas são massantes.

CONFIANDO NA 
PESSOA CERTA

MATERIAL:  Papel, 
durex e caneta.
MONTAGEM: Corte 20 
tirinhas de papel, em 10 
escreva  a  palavra 

“VERDADE”  e  nas  outras  10 
“MENTIRA”. Coloque-as numa sacola. 
Pegue um pedaço  de  papel  e  escreva a 
palavra “TESTÃO”. 
PRÁTICO:  Escolha  uma  pessoa  da 
célula, e cole em sua testa o pedaço de 
papel escrito TESTÃO. Não conte o que 
está escrito. Distribua as tirinhas para a 
célula,  não deixe ninguém contar o que 
tirou.  Então  diga:  na  testa  dele(a)  está 
escrito algo, então de acordo com o que 
está  escrito  na  tirinha,  vocês  terão  que 
convencê-lo  o  que  está  escrito  em  sua 
testa.  Quem  convencê-lo  ganha  a 
brincadeira.  A pessoa  que  tem  o  papel 
colado pergunta: O que você está lendo 
em minha testa? 
EXPLICAÇÃO:  Temos  que  aprender  a 
ouvir e confiar na palavra certa. O mundo 
diz várias coisas a nós, mas só Deus tem 
a  resposta  certa.  Temos  que  seguir  e 
confiar em sua palavra.

Algo  importante 
neste  momento  é  a 
participação.  Sua 
posição  no  louvor  e 
na  adoração  é  muito 

importante.  Por  isso,  enfatize  a  todos 
que cantem, pois temos que declarar  a 
palavra.  E  mais,  mostre  que  podemos 
usar nosso corpo para adorar ao Senhor. 
Por  isso,  levantem  as  mãos,  batam 
palmas, glorifiquem a Deus com júbilo, 
dance,  prostre-se.  Não  permita  que  as 
pessoas  fiquem sentadas..  O SENHOR 
HABITA NO MEIO DOS LOUVORES.
COMPARTILHANDO A VISÃO

   Na semana passada foi trabalhado o 
encargo.  Peça  para  repetirem  várias 
vezes  o  encargo  gravado  na  semana 
anterior. Explique que encargo significa, 
algo pelo que vivemos, razão de nossas 
vidas.  Peça para cada um dizer porque 
nasceu, qual o proposito de Deus em sua 
vida.  Após,  peça  que  orem  em  dupla, 
para  que  cada  um  possa  viver  os 
propósitos de Deus.

Você está fazendo 
JEJUM?

REDE DE ADOLESCENTES
28 a 30/01 – MOVER CELULAR

06/02 – MATURIDADE
 06/02 – ESCOLA DE LÍDERES

 11 a 13/02 – ENCONTRO
04 a 08/03 – RETIRO

 SEXTA - REUNIÃO DE LÍDERES


