
ASSUNTO DA SEMANA: Sendo renovado semelhante à imagem do seu Criador 

Curitiba, 27 de Fevereiro de 2022 

 

Objetivo do encontro: mostrar que para desempenharmos o nosso papel quanto cristão e evangelizador, 

precisamos de criatividade, mudar hábitos e a mentalidade, para poder levar a palavra de Deus de uma maneira 

mais fácil, para aqueles que necessitam ouvir. 

Para o líder: Coloque como meta deste ano, a participação ativa de todos os integrantes, participantes e convidados 

da célula na campanha de oração, influenciando para que cada um possa contribuir de alguma forma ao longo de 

toda a campanha. Também, crie um ambiente em toda célula, comentando sobre a multiplicação da mesma, da 

necessidade de conhecermos novos irmãos e termos um proposito firme em Jesus, para levar a palavra de uma 

maneira “criativa”, propagando o reino dos céus com outras pessoas.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Quem e como é a sua família? 

Dinâmica: Vamos nos conhecer um pouco mais? Se estiverem em famílias na célula, peça que fiquem juntos, se não 

estiver não tem problema, ou se houve pessoas que não possuam família, deixe a pessoa confortável dizendo para 

comentar da família do coração (aquela que a pessoa adotou como sua). O objetivo é comentar sobre os pais, os 

filhos, os avós, falar sobre a origem da família, ou como adotou aquela família. Peça para cada um dizer, o porque 

ama sua família, a fim de que expresse o amor e o sentimento que possui.  

1. Jesus em tua Presença https://www.youtube.com/watch?v=PE1v7i8W0Hk   

2. Leia: Salmo 18:25-29, qual o versículo que mais te chamou a atenção e por quê? 

3. Em oração, lembre-se de todas as bençãos recebidas na célula no ano passado e agradeça à Deus por tudo 

4. Oh quão lindo esse nome é https://www.youtube.com/watch?v=MnBhi2a5OQE    

O RESUMO DA MENSAGEM: Sendo renovado semelhante à imagem do seu Criador 

Colossenses 3:9-10 – Pr. Marcos Madaleno 

 

INTRODUÇÃO  

A experiência da vida cristã é apresentada pelo apóstolo Paulo, como um momento em que você abandona o velho, 

passa a ser renovado e se torna semelhante ao seu criador. Em gênesis 1:26, aprendemos que Deus é um ser criador 

(no sentido da criatividade) e que todas as boas ideias veem do céu. Então, iremos estudar importantes atitudes que 

https://www.youtube.com/watch?v=PE1v7i8W0Hk
https://www.youtube.com/watch?v=MnBhi2a5OQE


nos dão significado em ter criatividade com Deus, para tanto precisamos ativar a criatividade em nossas vidas por 

meio de 5 principais pontos, sendo eles: 

 

I. DESPERTAR A ALMA PARA SENTIR E CRIAR COM DEUS (Sl 57:8): é você perceber algo que fala ao seu coração, 

para que você guarde dentro de si e possa expressar de uma maneira nova, podendo usar em outro momento. Isto é 

importante, para que possamos levar a mensagem de Deus para pessoas que não querem ouvir falar de Jesus, mas 

de uma forma criativa e que possamos expressar o Criador de um jeito poderoso. Deus tem grandes ideias para tudo 

o que está à tua volta. 

O que significa para você “ter Criatividade”? Como podemos ser cristãos com criatividades? Como usar esta 

mesma criatividade na evangelização? Dê exemplos. 

II. DESCOBRIR O QUE NOS FAZ ÚNICOS (Sl 119:13): É descobrir o que te faz especial, aquilo que Deus te deu e te faz 

único, aquilo que é especial para a sua história. “Não se compare, se descubra”, percebendo a grandeza que Deus 

colocou dentro de você. Devemos buscar simplesmente a Deus, para ser a expressão que Ele quer de você onde você 

está. Seja aquilo que Deus quer que você seja! 

Qual o significado de ser único? Porque não devemos nos comparar com os outros? Qual é a expressão de Deus 

onde você está? 

III. OUSAR VIVER O DESCONHECIDO (Js 3:4-5): É a missão de sempre aprendermos coisas novas, estarmos com a 

mente ativa e preparada para trabalhar. Nossa mente em geral é preguiçosa e preconceituosa, para superarmos isto 

devemos tentar sempre estar aprendendo. 

Compartilhe com o grupo como você continua aprendendo? Qual o significado de “desconstruir para construir”? 

IV. VALORIZAR CADA PESSOA EM CADA CONTEXTO (Lc 9:53-55): Entender que estamos aqui para servir as pessoas. 

Criatividade não é apenas fazer uma coisa diferente, mas para acertarmos o uso das ideias que o Senhor nos 

concede, precisamos usá-las para abençoar alguém. 

Porque Deus nos dá dons? O que significar servir e abençoar? O que é empatia? 

V. AUMENTAR A INTIMIDADE COM O CRIADOR (Jo 14:12): É tempo de sonharmos novamente com Deus! É o 

momento do mundo ficar sem folego diante da expressão do criador na igreja. É a hora de todos olharem para os 

cristãos e se perguntarem sobre o nosso testemunho, o que possuímos de diferente para que possamos prosperar, 

servir ao próximo e ainda levar esperança ao mundo.  

Como podemos demonstrar que temos diferenças em relação ao mundo? Como cristãos, como podemos levar a 

palavra de Deus por meio da inovação, da empatia e a criatividade? 

Conclusão: Nem sempre o mundo vai reconhecer a grandeza do que Deus colocou na sua vida e nós não poderemos 

parar por este julgamento, devemos passar por uma jornada de autoconhecimento, entendendo aquilo que Deus 

nos fez como únicos. Deus está te convidando para o inédito! 

Checagem: Deus te deu uma grande ferramenta, que é a sua inteligência, ela pode ser exercitada e ser criativa. Deus 

conta com você para mudar este mundo, o que falta para que a criatividade inunde sua vida e possa se tornar um 

agente transformador e inovador? A criatividade deve ser desenvolvida e aperfeiçoada para o crescimento do Reino. 

Proponha no seu emprego, na sua escola, nos momentos com amigos ou atividades sociais que possui, ou com o seu 

alvo de oração, para realizar uma oração em nome da Ucrânia, um momento de dar o testemunho de orar para os 

seus conhecidos, além de plantar uma semente para um futuro grupo de oração, que tal? 

Oremos: Pelas vidas alcançadas na nossa conferência We Are One; por motivos de gratidão pelas bênçãos 

alcançadas. Pela Ucrânia para que cessem as hostilidades no país, para que o povo fique em proteção e que cada 

família se sinta confortada e protegida pelo Senhor. Pelo nosso país, por uma paz entre as pessoas e que não haja 



divergências e guerras pelo sentimento de eleições neste ano. Por fim, para que Deus abençoe o rumo da nossa 

nação, para que prevaleça a palavra de Deus como promessa para o nosso Brasil. 


