
COMPARTILHANDO A PALAVRA
Domingo 30/01/2011

 Melhorando nossos Relacionamento

Esta semana teremos um treinamento da 
palavra de domingo, da ministração da 
celebração de domingo a noite. 
Para uma célula de adolescentes usamos 
a  palavra  ministrada  no  domingo  a 
noite,  porém  fazemos  algumas 
modificações  para  que  a  linguagem 
desta seja bem assimilada por todos.
Dividimos a palavra em: 
Dinâmica da Palavra:  Neste momento 
deve  ser  realizado  uma  pequena 
dinâmica,  brincadeira,  algo  que  tenha 
uma  ligação  forte  com  o  tema  da 
palavra de domingo. Faça sempre algo 
diferente  e  que  seja  rápido.  Nesta 
semana por exemplo pode ser feito algo 
que trabalhe com a figura do pai, peça 
para  eles  contarem  como  é  seu 
relacionamento com seu pai natural.
Texto  Chave:  É  o  texto  que  será 
utilizado  durante  o  compartilhamento. 
Utilize  um  texto  principal,  se  for  um 
capitulo inteiro, ou alguns versículos de 
capítulos diferentes para a leitura. Peça 
sempre  para  um  deles  lerem,  eles 
precisam  declarar  a  palavra  de  Deus 
sempre.
Contextualização: Conte  a  história  do 
texto,  explique  sobre  como,  quando  e 
porque  foi  escrito.  Nesta  semana  foi 
pregado  sobre  o  relacionamento  de 
Elias  e  Eliseu.  Conte  um  pouco  da 
história de Elias e seus feitos, e de seu 
discípulo Eliseu.
Explicação:Explique  sobre  o  texto  em 
questão,  fale  um  pouco  sobre  o  que 
aconteceu  e  o  que  este  texto  toca  em 
nós. A palavra deve ser ministrada com 
amor, paixão e leveza.
Perguntas  de  Compartilhamento:Faça 
perguntas  para  que  todos  respondam, 
com intuito das pessoas compartilharem 
sobre  o  texto.  Evite  perguntas  com 
respostas  prontas.  Não  faça  perguntas 
sobre  o  texto  em  si,  mas  de  sua 
aplicação em nossas vidas.
Ministração:Sempre ao final ministre as 
vidas,  orando,  impondo  mãos,  com 
música,  ato  profético.  Nunca  termine 
sem isso.

A  célula  é  uma 
família,  por  isso 
gostam  de  ficar  
juntos.  Aproveite,  
reúna  a  célula  num 
dia a parte e leve-os 

para lancharem juntos no quiosque.  

Leia a palavra todos os dias, 
disciplina bíblica é 

fundamental. Leia nesta 
semana o livro de 1ºTimóteo 

Relatório da Célula
Está na hora de entregar o relatório de 
janeiro.  Temos  urgência  neste  para 
acompanhamento  das  células.  O 
relatório  pode  ser  baixado  em  nosso 
site  www.duquepeniel.wordpress.co  m  ,   
ou pegue cópia  com seu discipulador. 
Faça  várias  cópias  para  serem 
utilizados no próximo mês.

Oferta na Célula
Na  reunião  de  célula,  após  a  palavra 
acontece o ofertório. A oferta tem como 
objetivo ensinar a semear.
Este momento deve ser  realizado com 
cuidado, pois lida com dinheiro por isso, 
algumas dicas são importantes:
1º Utilize um envelope de oferta ou uma 
caixinha para oferta;
2º Sempre use um texto neste momento, 
explicando a semeadura;
3º Passe o envelope e recolha-o;
4º Após, todos de pé, ore pela oferta;
5º Peça alguém para contar a oferta, e 
ao  final  da  célula  celebre  o  valor, 
explicando que será entregue na igreja;
6º Coloque a oferta num envelope, com 
um papel dizendo a célula, rede, valor e 
data, entregue nos cultos.

LIBERDADE
MATERIAL:  Cartolina, 
bola  plastica  média  ou 
bexiga,  piloto,  papel  e 
durex..
MONTAGEM: Faça um 
círculo  no  centro  da 

cartolina,  corte  no  tamanho para  passar 
uma  mão.  Acima  do  círculo  escreva 
“JESUS”  e  tampe  com  papel  e  durex. 
Escreva  na  bola  a  palavra  “PECADO” 
tampe a palavra com papel e durex. 
PRÁTICO: Peça que  cada um coloque a 
mão no buraco da cartolina, pegue a bola, 
passando-a  pelo  buraco.  Não  será 
possível,  pois  a  bola  é  maior  que  o 
espaço.  Após  todos  tentarem,  retire  a 
tampa de papel  da palavra da bola,  e  a 
tampa da palavra da cartolina. 
EXPLICAÇÃO:  Jesus  é  o  nosso 
libertador,  ele  nos  faz  livre  de  todo  o 
pecado. Quando o recebemos, soltamos a 
bola do pecado e temos de volta as mãos 
para adorá-lo. É impossível servir a dois 
senhores, a Jesus e ao Pecado. Por isso, 
deixe o pecado e seja livre com Jesus.

LOUVOR
Tudo  quanto  tem 
fôlego,  louve  ao 
Senhor.  Esta semana, 
antes do momento do 

louvor,  leia  com  todos  o  salmo  150, 
explicando  a  liberdade  que  há  quando 
louvamos  ao  Senhor,  com  tudo  o  que 
temos e que somos louvamos ao Rei.
COMPARTILHANDO A VISÃO

   Na semana passada tratamos sobre o 
propósito  de  Deus  em  nossas  vidas. 
Continuando no mesmo propósito, cole 
um  cartaz  na  parede  com  o  encargo 
escrito  para  que  todos  sempre 
relembrem  o  seu  significado.  Agora  é 
hora  de  cumprir  o  encargo.  Por  isso, 
cada  membro é um ministro.  Passe na 
célula  uma  folha,  para  que  cada  um 
indique um nome para a célula gerar em 
oração  e  ganhar  para  Jesus.  Após  esta 
listagem, faça um círculo em que todos 
orem, um de cada vez, pelo seu alvo. O 
objetivo  é  que  cada  um aprenda  a  ter 
sempre pessoas como alvo de oração.

Contato: (21) 3787-6839/8112-1604
penieladolescentes@gmail.com

Você está lendo 
a Palavra?

REDE DE ADOLESCENTES
06/02 – MATURIDADE

06/02 - DIDAQUÊ
 06/02 – ESCOLA DE LÍDERES

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

 SEXTA - REUNIÃO DE LÍDERES

http://www.duquepeniel.wordpress.com/
http://www.duquepeniel.wordpress.com/

