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ORIENTAÇÃO PARA A
EDIFICAÇÃO
Liderando o período de edificação:
 Tenha a atitude de edificador;
 A aplicação do sermão é o foco –
compartilhe guiando as pessoas a
uma aplicação que seja: Pessoal,
específica e prática;
 Facilite, não ensine; ensinar
significa que o líder fala o tempo
todo;
 Conduza o grupo para a
ministração uns aos outros;
 Não é momento para discussões
teológicas, mas Edificação de
vidas;
Preparo para a Edificação
 O líder ou o auxiliar que for fazer a
Edificação precisa investir tempo
em oração para ouvir a Deus e
pedir por direção antes de
conduzir o encontro.
 Leia a Carta Pastoral com
antecedência, leia as perguntas e
responda para você mesmo.
Dentro do assunto da mensagem,
pode fazer novas perguntas de
acordo com a necessidade da
célula.
Procedimento
 Não leia este resumo durante o
encontro da célula, é exclusivo
para o seu preparo antes do
encontro. Pois a leitura tomará
tempo e prejudicará a dinâmica da
aplicação da Palavra.

SOMOS ESCOLHIDOS PARA TER COMUNHÃO
Texto Bíblico: Hebreus 10.23-25

Introdução
A comunhão é uma verdade estabelecida em Cristo. Como
comunidade de fé em Jesus, como igreja de Igreja, a comunhão não uma
opção. A comunhão é por causa de Jesus Cristo, Ele nos uniu ao Pai e uns
aos outros. Viver em comunhão não pode ser uma questão de desejar ou
de vontade, mas uma realidade espiritual gerada pelo Espírito Santo de
Deus. Quando somos inseridos no Corpo de Igreja, é condicionante a vida
em comunidade e em comunhão. A opção pelo isolamento e
individualismo é uma afronta ao que Deus estabelece como marca do seu
Reino, do seu povo, da própria natureza de ser igreja.
Pode ocorrer de não desfrutarmos da comunhão dado por Deus.
O desafio de todo cristão é viver a comunhão que Cristo oferece.
Vejamos as razões para vivermos em comunhão:
1º NA COMUNHÃO É O LUGAR DE TESTEMUNHO
Deus, em sua infinita graça e misericórdia, age em nossas vidas
realizando milagres, provisões, soluções impossíveis e tantos outros
feitos maravilhosos. O propósito é que compartilhemos para louvor e
glória do Seu nome. Quando testemunhamos, Deus é adorado e nós
somos edificados. É na comunhão que temos a oportunidade de
expressar os feitos de Deus. O ato de compartilharmos, reconhecemos
Deus e auxiliamos no processe de fortalecimento da fé dos nossos irmãos.
Testemunhamos que Deus está vivo e ativo na vida de todos. Na
comunhão compartilhamos os feitos impossíveis de Deus realizados em
nossas vidas.
2º NA COMUNHÃO É O LUGAR DO SERVIÇO
O ato de servir o próximo, pessoas que necessitam podem
parecer muito nobre. É comum observarmos grandes movimentos e atos
de serviço para abençoar outras pessoas. O verdadeiro serviço está
quando servimos de forma desinteressada, simplesmente pela disposição
e entendimento de servir sem desejar algo em troca. A verdadeira
comunhão é gerada pelo Espírito Santo e nos leva a servir ser esperar
benefícios. Servimos por amor e obediência. Com o único desejo de ser
resposta de Deus para a outra pessoa.
3º NA COMUNHÃO É O LUGAR DA ADORAÇÃO
Quando estamos reunidos em comunhão, como povo de Deus,
temos o ambiente perfeito para adorar ao Senhor juntos. Deus é adorado
pela expressão do seu povo, todos reunidos com o propósito de expressar
e reconhecer a soberania de Deus. É verdade que adoramos
pessoalmente, mas Deus é também, adorado quando a congregação está
reunida. A nossa comunhão deve expressar uma adoração agradável ao
Senhor.
Conclusão:
Mesmo que na comunhão podemos encontrar diferenças e até
nos frustrarmos, não invalida o princípio espiritual da igreja de Jesus
Cristo, vivermos em comunhão com todos.

