
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O maior sonho que seríamos capazes de sonhar - o desejo que, se fosse concedido, nos faria mais felizes do que 

qualquer outra benção - é conhecer a Deus e ter experiências reais com Ele. Infelizmente, não acreditamos que 

isso é verdade. Não podemos evitar o desejo de ser feliz, e esse desejo não deve ser motivo para justificativas. 

Fomos criados para a felicidade e nossa alma anseia por aquilo que, acreditamos que nos dará maior prazer 

possível. Acontece que ainda não estamos cientes de que esse maior prazer é um relacionamento íntimo com 

Deus. Usando a linguagem da Bíblia, cavamos cisternas rotas para saciar nossa sede, enquanto passamos direto 

pela fonte de água pura que é Deus. Estamos desligados do anseio fundamental de nosso coração. O que queremos 

é um encontro com Deus, mas não sabemos disso. Temos sonhos inferiores e acreditamos que não existem outros 

mais elevados. Sonhamos com um bom casamento, filhos talentosos, saúde e dinheiro suficientes para gozar a 

vida, um trabalho gratificante e uma oportunidade de fazer diferença no mundo. São todas coisas boas e claro que 

as queremos. Acreditamos, porém, que elas são o que há de melhor. Dentro da nova maneira de nos relacionarmos 

com Deus (aquilo que os teólogos chamam de Nova Aliança), ele está presente e disponível. A maior de todas as 

bênçãos não é mais a benção de uma boa vida – nunca foi. Agora, é a benção de um encontro com Deus - como 

sempre foi. Nessa nova abordagem, o maior de todos os sonhos é acessível. 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-TwGQH6t8jw 

 
 

 

Coloque diferentes imagens de pratos de comida no centro da célula 

(macarronada, pizza, sorvete, pudim, brigadeiro, feijão, churrasco…)  

Peça que cada um escolha a figura que mais gosta e depois conte qual o lugar 

que já comeu que mais gostou e qual o que menos gostou. 

 

 
 

 
 

 

 TU ÉS BOM – ADORAÇÃO E ADORADORES 

 ABRA OS OLHOS DO MEU CORAÇÃO – DAVID QUILAN 

 APAIXONADO – ALINE BARROS 

 QUEBRANTADO – VINEYARD MUSIC BRASIL 

ESTUDO 02 - ESTUDANTE, PROFISSIONAL E CRISTÃO 

FAÇA O DOWNLOAD DAS LETRAS 
DAS MÚSICAS EM NOSSO BLOG: 

www.celulasar3d.wordpress.com 

http://www.youtube.com/watch?v=-TwGQH6t8jw


 

“Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a 
Cristo; Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de 
Deus; Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o 

bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que 
o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas” (EFÉSIO 6.5-9) 

Em nossa caminhada cristã, devemos servir ao Senhor em tempo integral. Isso significa 24 horas por 

dia. Precisamos ser cristãos em todo o tempo e em todo lugar no qual estivermos. Assim sendo, no 
aspecto profissional isso também é verdade. Não deve haver dicotomia entre cristão e profissional. 
Muitas pessoas têm dificuldade de compreender que não é apenas dentro da Igreja que servimos ao 

Senhor, mas o servimos também enquanto estamos trabalhando ou estudando.O texto que embasa a 
mensagem é uma sequência de versículos destinados tanto ao empregador quanto aos 

empregados.Nessa pregação foram destacados 3 princípios que devem ser aplicados à vida profissional. 

 ATRAVÉS DO TRABALHO POSSO ADORAR A DEUS  
Ao trabalharmos, participamos do trabalho de Deus neste mundo. Como faz diferença profissionais capacitados e 
que conseguem demonstrar o amor de Deus as pessoas. Profissionais assim podem ser usados por Deus, para gerar 
mudanças no meio em que vivem, ajudando a criar um mundo melhor.  Leia Cl 1.16-17 

 Como o seu trabalho, estudos, conhecimentos podem contribuir para o Reino de Deus? 
 

 ATRAVÉS DO TRABALHO DOU TESTEMUNHO DO AMOR DE DEUS 
 

A integridade no local de trabalho ou na escola/faculdade é peça chave para a nossa realização. Estamos neste 
mundo para fazer a diferença. Em um país marcado pela corrupção, precisamos ser cristãos verdadeiros em nosso 
agir. Precisamos ter coragem de assumir os riscos de priorizar os valores cristãos no trabalho ou estudos. Não que 
sejamos contratados para evangelizar no local de trabalho, mas para sermos profissionais comprometidos, íntegros, 
ou seja, como verdadeiros cristãos. Nossas atitudes podem impactar mais que nossas palavras. 

 Ao priorizarmos princípios cristãos no trabalho e faculdade/escola podemos encontrar algumas barreiras.  
Dê exemplos de princípios que podem gerar alguns problemas. 

 Você já teve dificuldades por priorizar os valores cristãos? 

 Como você entende o hábito que alguns profissionais têm de se utilizar de materiais da empresa em que trabalha, em sua 
vida pessoal? Por exemplo, tomar posse de “pequenos” objetos como canetas, clips, régua, etc. Isso é proceder de um 
cristão? 

 E nas escolas e faculdades... Como você vê o hábito de “colar” ou de “passar cola” em provas para conseguir notas? 
 

 NUNCA ATRAVÉS DO TRABALHO ESTOU LIVRE PARA SERVIR AO PRÓXIMO 
Podemos servir e amar uns aos outros com nosso tempo e dinheiro. “Onde você investir o teu tesouro, ali estará o 
teu coração”. 

 Existem pessoas que focam tanto suas vidas no sucesso profissional ou nos estudos que não tem tempo para demonstrar 
amor a seus amigos e familiares, muito menospara demonstrar amor a pessoas necessitadas na sociedade. Você tem 
reservado tempo para sua família e amigos? 

 Você tem usado seus conhecimentos para servir pessoas necessitadas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIA 03/11  
CULTO DE CONSAGRAÇÃO  

do Pr. Renato e Pr.Anderson 

 

 

CELEBRAÇÃO DA 

JUVENTUDE  

20/10 ÀS 19H30’’ 

FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ, DOANDO UM BRINQUEDO!!!  

12 DE OUTUBRO – DIA DAS CRIANÇAS 

AVISOS 



 
 

 

 Façam duplas ou trios e compartilhem como está sendo para cada um testemunhar do 

amor de Deus as pessoas do trabalho. Compartilhem ainda como cada um tem se sentido com 

relação ao seu trabalho, isto é, se está satisfeito ou se sente algumas frustrações diante de 

problemas que não se resolvem. Orem uns pelos outros. 

 Orem por todos os pequenos grupos. 

 Ore por aqueles que você conhece e não se converteram ainda. 

 Orem pelos jovens casais de nossa REDE. 

 Orem pela ABRA. 

 
 
 
 

 Conseguiram fazer o quadro dos Oikos? Líderes Fizeram As Visitas? 

 Cada Um Deve Começar A Pensar Uma Maneira De Promover O Reino De Deus Do Local onde estuda ou 

trabalha. E... cada um deve pensar em alguém do trabalho ou faculdade ou escola a quem possa falar de 

Deus e convidar para a próxima célula. 

 Ore pelos seus superiores/professores nessa semana. 

 
 

MISSÃO PARA O LÍDER: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FAZENDO DEUS CONHECIDO: Pergunte a seu PG o que vocês irão fazer no SOS TEIXEIRA. 
 
 

A POSTAGEM DA SEMANA FOI 
 

COMIDA 
 

PRATO DO DIA 
 
PIPOCA + 
REFRIGERANTE 
 

DICAS DE LIVROS 
 

PIADINHA – A ONÇA CRISTÃ 
 

O PASTOR ESTAVA PASSEANDO PELA FLORESTA 
QUANDO VIU UMA ONÇA QUE CORRIA EM SUA 
DIREÇÃO. COMEÇOU A CORRER E QUANDO ELA 

ESTAVA QUASE ALCANÇANDO-O TEVE UMA IDEIA 
BRILHANTE. PAROU, AJOELHOU-SE E ERGUEU OS 

BRAÇOS PARA O CÉU E COMEÇOU A ORAR: 

“SENHOR, FAÇA COM QUE 
ESTA ONÇA TENHA 

PRINCÍPIOS CRISTÃOS”! 
ENTÃO A ONÇA PAROU 

IMEDIATAMENTE, 
TAMBÉM ERGUEU AS 
MÃOS PARA O CÉU E 

DISSE: “SENHOR, 
ABENÇOAI ESSE ALIMENTO 

QUE VAMOS COMER”. 

Um livro lançado pela Joyce Meyer editora, que irá 

ajudá-lo a frear a sua língua. 

Esta obra foi elaborada exatamente como diz seu título: 

sem disfarces. 

TODOS EM UMA SÓ VISÃO!É ISSO AI, AMÉM! 
 

DÊ SUGESTÕES EM NOSSO BLOG 

www.celulasar3d.wordpress.com 
(BLOG DISPONÍVEL SÓ PARA LÍDERES) 


