PERÍODO DE VERÃO
2017 - ANO DO DISCIPULADO
Nosso maior propósito como Igreja é cumprir o sonho de Jesus, que é fazer discípulos. Para que isso se torne realidade
precisamos fazer de cada pessoa um discípulo, cada discípulo um líder e cada líder um servo frutífero para a Glória de
Deus. Tornar esse sonho em realidade é possível pela ação do Espírito Santo em sua Igreja. Então, o que estamos
esperando? Vamos dar todo espaço para o Senhor e investir tudo o que recebemos Dele, para que no que depender
de cada membro da IBC, Deus seja glorificado e o mundo conheça uma IGREJA PROCLAME JESUS CRISTO! O ano de
2017 será o ano do Discipulado.
NO PERÍODO DE VERÃO NOSSAS CÉLULAS TERÃO UMA DINÂMICA DIFERENCIADA.
19 até 24/12 - (1° Semana) – Levar
em necessidade.

um
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uma
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26 até 31/12 (2° Semana) – Promova uma festa temática na Célula. Peça para cada participante trazer comida e use
o tempo para conversar e rir e jogar alguns jogos. Realize um momento de oração, peça que cada pessoa coloque seus
objetivos para 2017 em um pedaço de papel e apresente diante do Senhor Jesus.
02 até 07/01 (3º Semana) – Envolva sua Célula na Semana da Virada;
09 até 14/01 (4º Semana) – Planeje um passeio com a Célula;
16 até 21/01 (5º Semana) – Estude sobre Missões e faça um planejamento de como sua Célula poderá contribuir para
obra missionária no ano de 2017;
23 até 28/01 (6º Semana) – Promova um Encontro do Grupo do Bolina (Só para Homens) e da Luluzinha (Só para
Mulheres);
30 até 04/02 (7º Semana) – Reúna com as Células da sua Supervisão e promova um Churrasco;
06 até 11/02 (8º Semana) – Ir ao cinema;
13 até 18/02 (9º Semana) – Faça uma Célula na Praia;
20 até 25/02 (10º Semana) – Promova uma Reunião de Oração
27 até 04/03 (11º Semana) – Semana de Alinhamento

IGREJA BATISTA EM COROADO – Proclamamos
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