
   

 

 

 

Dia 11 de Dezembro de 2021 

Líder: Essa é para você! O Natal segundo João... 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Ele veio, cheio de graça. E, de sua plenitude, recebemos graça sobre graça. A razão pela qual recebemos graça 
sobre graça a partir da plenitude do Verbo encarnado é o que o Verbo encarnado veio em carne, assim poderia 
morrer por pecadores. Se ele não tivesse morrido por pecadores, não teríamos graça, apenas julgamento. Portanto, o 
Natal é uma grande preparação para a Sexta-feira Santa. Não isole o Natal. Ele é uma parte da sua obra. 

O significado do Natal no evangelho de João é: havia um Deus eterno, que subsistia em mais de uma pessoa; 
conhecemos três ao considerar toda a Bíblia: Pai, Filho e Espírito Santo; o Filho, o Verbo, assume uma forma carnal, 
de modo que tivesse um corpo pelo qual pudesse morrer. E, por entregar seu corpo pelo mundo, o mundo pode ter 
vida, pois agora pecadores podem ser perdoados, justiça pode ser concedida, o substituto está lá. E, pela fé nele, ou 
seja, por simbolicamente nos alimentarmos dele, ele se torna o nosso tesouro, nosso alimento, nossa vida. Sua vida 
agora está em nós, nossos pecados, perdoados, e temos alegria eterna com ele.” (John Piper) 

“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do 
unigênito do Pai. […] Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça.” - João 1.14,16 (NAA) 

O significado do Natal - John Piper (@johnstephenpiper) | Extraído de: Compartilhando o Evangelho (@cevangelho) 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

We are One 2022 - Conferência de 25/02 a 01/03 de 2022, acesse e inscreva-se: bit.ly/conf-weareone22  

Save the date - ONE Day - 30/01/22 (Picnic na Chácara com as células) e volta das células após o evento. Logo 

enviaremos o link de inscrições no grupo de líderes. 
 

AVISO IMPORTANTE! Este é nosso último roteiro de 2021. Retornamos no dia 29/01/2022. 

 

Quebrando o Iceberg! 3 tipos de relacionamento 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O que você vai precisar: um copo transparente com água, um saquinho de suco em pó (de preferência 
de cor escura). 

Comece a dinâmica dizendo que o copo representa o homem e o saco de suco representa Deus. Então 
deixe o saco fechado em um bancada só lado do copo. Então fale que existem 3 tipos de pessoas e como 
elas se relacionam com Deus. 

1) A primeira é aquela que conhece a Deus, seu poder e tudo o que ele pode fazer, mas prefere manter 
distância. 

2) A segunda também conhece a Deus, o seu poder, as suas maravilhas e decide frequentar uma igreja, 
uma célula, etc. Então mergulhe o saco de suco no copo com água, porém fechado. Explique que essa 
pessoa até tem uma rotina espiritual, mas prefere não se envolver com Deus e com a sua vontade, e tem 
um relacionamento de aparência religiosa. 

3) A terceira pessoa é a que decide se entregar, ser amiga de Deus, se preocupa com o reino e fica 
inundada de sabedoria, poder e da mente de Cristo. Então abra o pacote de suco e despeje no copo de 
água, dizendo que a pessoa que decide viver pra Cristo ganha cor e sabor em sua vida. Finalize com o 
texto: 2 Coríntios 5:17. 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Atos 2 | Gabriela Rocha (YouTube / Spotify) 

Me faz vencer | Leonardo Alcântara (YouTube) 

Que Se Abram Os Céus | Nívea Soares (YouTube / Spotify) 

https://www.instagram.com/johnstephenpiper/
https://www.instagram.com/cevangelho/
https://bit.ly/Abra-a-Porta
https://bit.ly/conf-weareone22
https://bible.com/bible/129/2co.5.17.NVI
https://www.youtube.com/watch?v=WWrU6LC_4ho
https://open.spotify.com/track/0L3UFMmq5An0W3j1Q9cLG6?si=17ad0b5950c64a37
https://www.youtube.com/watch?v=azOGYDxGM0s
https://www.youtube.com/watch?v=kXKwkQk528A
https://open.spotify.com/track/6uIv3xIpgKduBWy350T5ty?si=a8fa65fd45444c03


   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana?  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vivendo com a luz apagada | Pr. Michel Piragine | 1Coríntios 2:6 - 16  (NVI) 

Assim como os crentes de Corinto, nos dias de hoje existem muitos cristãos que se converteram 
ao evangelho de Cristo mas estão vivendo como se estivessem no escuro, sem ter experiências e 
paixão pelo Senhor. Isso acontece porque se esqueceram que existem algumas chaves que nos 
dão acesso a uma vida abundante. 

1) A sabedoria de Deus (v. 6): ter acesso a sabedoria está intimamente ligado a ter 
relacionamento com Deus, ouvir seus conselhos e direção. Sem intimidade com Deus e com seu 
espírito é impossível ter sabedoria. 

Como está sua intimidade com Deus? 

Você tem passado tempo com ele diariamente? Compartilhe.  

 

2) Disposição em servir (v. 13): pregar o evangelho e assim acessar o poder sobrenatural de 
Deus. O apóstolo Paulo estava em constante movimento, servindo a Deus e a sua igreja e por 
isso teve tantas experiências marcantes. O poder do Espírito de Deus só é manifesto na vida 
daqueles cuja existência tem significado no servir. 

De que maneira você tem servido à Deus, à igreja e ao reino? 

Você já descobriu como usar seus dons ou habilidades para o reino de Deus? 

 

3) A mente de Cristo (v. 14): quando temos intimidade com Deus e fazemos a sua vontade, 
nossa mente é transformada por Ele (Rm. 12:2). Passamos a sonhar os seus sonhos e cumprir a 
sua vontade antes mesmo das nossas e isso para quem não conhece a Cristo é loucura. 

Você tem percebido que sua mente está sendo transformada por Cristo? 

Compartilhe quais situações você mudou de atitude após entender a vontade de Deus.  

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Santo Espírito de Deus, traz revelação aos nossos corações e nos capacita para viver os sonhos 
de Deus em nosso tempo, Dentro das células, na igreja e por onde formos, levando o evangelho 
e esperança aos perdidos. Queremos ver e viver tua glória Senhor. Esta é a nossa oração, em 
nome de Jesus. Amém! 

https://bible.com/bible/129/1co.2.6-16.NVI
https://bible.com/bible/129/1co.2.6.NVI
https://bible.com/bible/129/1co.2.13.NVI
https://bible.com/bible/129/1co.2.14.NVI
https://bible.com/bible/129/rom.12.2.NVI

