
QUEBRA GELO
A prova das moedas 

Forme duplas e disponha todos em um 
circulo.  O  objetivo  é  simples  –  levar 
duas moedas e jogá-las num cesto no 
centro  da  sala.  Só  que  essas  moedas 
devem estar  nas pálpebras de um dos 
participantes  da  dupla  (uma  em cada 
olho). Quem não está com as moedas 
deve  guiar  o  companheiro  (a)  até  o 
centro  somente  falando.  Antes  de 
partirem, devem dar uma volta de 360º. 
Se  as  moedas  caírem,  a  dupla  deve 
começar tudo de novo.
Precisamos sempre de alguém a nossa 
frente nos guiando para chegarmos ao 
alvo. Quem é que hoje tem te guiado a 
Jesus?

LOUVOR 

 Antes  e  iniciar  o  período  do  louvor, 
levem  a  todos  a  abrirem  a  bíblia  em 
Salmos 150; Leia o texto e explique que 
tudo  que  tem  folego  deve  louvar  ao 
Senhor, temos que ar tudo de nós o nosso 
melhor, a nossa alegria, a nossa paixão.

Após o texto escolha duas músicas para o 
louvor,  uma  de  celebração  e  uma  de 
adoração.  Prefira  cânticos  que  tem sido 
ministrados na igreja atualmente, ou mais 
antigos.

Se for utilizar uma música desconhecida 
é  importante  ter  cartazes  para  o 
acompanhamento da letra.

Celebre  a  adore  ao  senhor  com  toda 
paixão e alegria!!

Encarte Online:
www.duquepeniel.wordpress.com
E-mail: discipuladoduque@gmail.com
Telefone: (21) 8112-1604

PALAVRA

Tema: Uma Igreja de Vencedores
* Ela Anseia pela sua vinda (Maranatha 
Ora Vem Senhor Jesus)
* Ela  anda na contra mão do mundo. 
Romanos 12. 2 “E não vos conformeis 
com  este  mundo,  mas  sede 
transformados pela renovação do vosso 
entendimento,  para  que  experimenteis 
qual  seja  a  boa,  agradável,  e  perfeita 
vontade de Deus.” 
* Não deixa as coisas do mundo tomar 
conta do coração
*  Ela  vive  no  sobrenatural  de  Deus 
perseverando em fé para seguir sempre 
na direção do nosso alvo. A Fé tem que 
ser  o  combustível  da  nossa  vida 
Romanos  1.  17  “Porque  nele  se 
descobre a justiça de Deus de fé em fé, 
como está escrito: Mas o justo viverá 
da  fé”.  CRESCER  EM  FÉ  É 
DEPENDER DE DEUS.

Para fazermos parte desta igreja:
* Precisamos ser uma igreja que tem a 
visão do melhor de Deus para a nossa 
vida. Tiago. 1.25. O diabo ele só serve 
para  Deus  mostrar  para  o  mundo  o 
sobrenatural dele em Nossas vidas.
Romanos 8. 28 “E sabemos que todas 
as  coisas  cooperam  para  o  bem 
daqueles  que amam a  Deus,  daqueles 
que  são  chamados  segundo  o  seu 
propósito”
* Não podemos abrir mão do propósito, 
do chamado de Deus, por que isso é o 
primeiro sinal de que nós não amamos 
ao Senhor Jesus.
João 21. 15-17 
* Precisamos abrir mão dos desejos da 
nossa carne deixar o Espírito Santo agir 
em tudo em nossas vidas. João 16. 13 
*  Nós  precisamos  apascentar  as 
ovelhas  do  Senhor  Jesus  isso  mostra 
que nós amos a Deus, que nós somos 
seus filhos 
Romanos 8. 14-17 

COMPARTILHANDO A VISÃO

Oferta: I Crônicas 29. 1-9 
O  povo  contribuía  com  alegria  e  de 
forma  voluntária,  toa  a  sorte  de  bens 
para  que  a  casa  do  Senhor  fosse 
edificada. Quando ofertamos ao senhor 
deve ser segundo o nosso coração com 
alegria e voluntariamente.

Oração: Faça duplas de oração e ore 
por toda a casa do anfitrião,  e se  der 
pelos  anfitriões  também,  pedindo  a 
benção de Deus sobre a família, a casa, 
as finanças.

Avisos:
ACAMPADENTRO: 06 a 08/05
Valor: R$ 40,00 – Inscrições na célula

REUNIÃO COM LÍDERES E 
LÍDERES EM TREINAMENTO
04/05 – às 19:30 – Na Peniel

ENCONTRO DE CASAIS: 
13 a 15/05 – Inscrições na Igreja

ENCONTRO COM DEUS:
27 a 29/05 – Inscrições na Célula
 ---  ALVO 2 POR CÉLULA ---

CELULÃO:
25/05 – Casa do Rafael Duque “41”

ANIVERSÁRIOS 
03/05 - DANIEL ANDRADE 
BRITO DOS SANTOS (14)

05/05 - DANIELLE PRAZERES 
DOS SANTOS (15)

07/05 - LUCAS DE SOUZA 
SILVA TEIXEIRA (19)

12/05 - TAMYRES DA SILVA 
LACERDA (16)

      


