
   ESTUDO DA CÉLULA    
Juntos para Pertencer | 21/11/2021 | Pra. Keila Tristão 

O valor de crescermos juntos 

Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns 

aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia (Hebreus 10.25). 

ESTUDO 
O corpo de Cristo: Fomos criados para estarmos juntos. Não é saudável caminhar 

sozinho. (Mateus 18.20; Eclesiastes 4.12). Existe mais segurança no aprisco entre 

as ovelhas na presença do pastor. (1 João 1.3). Todas as partes são importantes e 

nenhuma delas está autorizada a crescer independentemente. Os membros do corpo 

não brigam entre si. (Efésios4.16). (Pergunta 1, 2). 

 

Só podemos crescer juntos se cada um fizer a sua parte. (1 Tessalonicenses 5.11) 

Deus quer que vivamos aqui nos preparando para vivermos no céu. Sempre que puder, 

afirme as pessoas o valor elas têm. Nunca perca a oportunidade de ser gentil com 

ninguém. Nossos gestos mostram ao mundo o que é ser igreja. (Pergunta 3, 4).  

 

Ame as pessoas com aceitação. Amar as pessoas é aceitá-las como elas são e isso 

não quer dizer que não queremos que elas sejam mudadas e transformadas. (Romanos 

15.7, Romanos 14.10). Não enquadre ou menospreze, acolha! Podemos amar o 

mesmo Deus, trilhar o mesmo caminho, mas em ritmos diferentes. Cada um tem uma 

história diferente e precisamos respeitar isso. (1 Coríntios 12.6). (Pergunta 5). 

 

Ofereça a sua atenção. (João 15.9) Não desista das pessoas que são difíceis, das 

pessoas que tem dificuldade de aceitarem o amor. Ofereça o seu tempo! (Gálatas 6.10) 

Trate as pessoas com afeição. (1 Tessalonicenses 2.8). (Pergunta 6, 7). 

 

Honre com apreciação. Não fazemos nada para receber elogio, mas é importante para 

valorizarmos uns aos outros. Seja a resposta para o crescimento da comunidade, 

valorize! (Pergunta 8). 

 

Apoie com intercessão. Precisamos orar pelo crescimento uns dos outros. Ser igreja 

é isso. Cortar quem critica e fala mal não é a nossa parte, é do Senhor e do Espírito 

Santo de Deus. (Colossenses 4.12. Mateus 13.30). (Pergunta 9). 
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PERGUNTAS 

1. Por que Paulo achou pertinente comparar a igreja com um corpo? 

2. Se as pessoas buscam a Deus com intensidades diferentes, como é possível 

crescer em conjunto?  

3. O que é ser igreja? 

4. Qual é a sua parte? Como o seu posicionamento está edificando alguém? 

5. Diante de alguém muito diferente de nós, como é possível continuar amando e 

acolhendo?  

6. Como amar alguém que não sabe ser amado? 

7. Você se considera alguém que sabe recebe amor e afeto dos outros? Se não, 

por quê?  

8. Quando foi a última vez que você valorizou alguém através de um elogio? De 

que outra maneira é possível valorizar e honrar uma pessoa? 

9. De que maneira nosso relacionamento individual com Deus pode afetar nossa 

vida em comunidade? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.  

Juventude Hope - Sábado às 19h. 

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.  

 


