


Esta é uma proposta de carta da célula para uma abordagem
integrada dos trabalhos com adolescentes, envolvendo os SV
Toasties, leitura bíblica e encontro da célula. O Toasties é um pro-
jeto de vídeos devocionais que estão sendo publicados às segun-
das, quartas e sextas no IGTV do Segunda Viva - no Instagram. A
nossa meta é que os adolescentes leiam o livro da Bíblia no qual se
baseiam esses devocionais durante a semana (um livro por sema-
na), seguindo o plano de leitura que também estamos publicando
pelo Instagram.

Visto que os líderes de célula foram, a princípio, liberados de
realizar os encontros, a carta de célula deixou de ser produzida,
levando os líderes que decidiram por continuar a ter que se
reinventar a cada semana. Entendemos que podemos aproveitar
este momento como uma oportunidade de aprofundar o
conhecimento bíblico dessa geração através da abordagem inte-
grada, em que o encontro de célula funciona como espaço de
discussão e catalisador do interesse pela leitura. Sendo assim,
como ministério de adolescentes gostaríamos de apresentar a
seguinte abordagem para o compartilhamento:

Uma vez que esta estratégia se baseia na leitura bíblica é de suma
importância que cada líder se empenhe para incentivar a leitura
diária de cada adolescente. Os Toasties são devocionais curtos e
pontuais para dar um gostinho do que o livro tem a apresentar, e
dar uma espécie de norte para discussão da célula. O cerne da
proposta da dinâmica da célula é o compartilhamento das
experiências de cada um com o texto, como se cada adolescente
fizesse o seu próprio Toastie. Dessa forma propomos uma dinâmica
de compartilhamento mais aberta não necessariamente focada em
perguntas específicas, mas de perguntas iniciais abertas: “como foi
a sua experiência de leitura?”; “o que mais te tocou?”; “como Deus
falou com você?”; “o que te chamou a atenção no texto?”

Cada carta começa com um breve parágrafo apresentando um
panorama geral do livro lido na semana para iniciar e esclarecer
certos pontos da discussão. Além das perguntas gerais de abertura,
a carta também conta com perguntas mais fechadas e objetivas a
fim de auxiliar o líder a dar continuidade ao encontro celular, caso
haja pouco engajamento no diálogo. Tanto o texto panorâmico
quanto as perguntas serão escritas pelo idealizador do Toasties
daquela semana, sendo revisados pelos pastores e líderes do
ministério com competência para tal, de forma a entregarmos o
melhor material possível nas mãos de cada líder de célula.

Cartas de célula semanais



Introdução
O livro de Hebreus é um livro plural, com exortações ao povo
cristão, encorajamentos a continuar na caminhada de fé, e
exaltações ao nome de Jesus.

Trata de temas e problemas muito presentes na nossa vida
com Cristo, como por exemplo fé, tentações e obediência.

Assim, é um excelente norte sobre como ter uma vida
plena com o Senhor.

Perguntas Abertas
• O que mais te chamou atenção nesse livro? O que Deus
mais falou com você?

Perguntas Específicas
1 . Quando você é tentado em alguma área, sua primeira
reação é confessar, conversar e depositar isso aos pés de
Jesus? Você tem claro em sua mente que Ele também foi
tentado como nós e sabe como nos ajudar?

2. Você se considera obediente ao Senhor? Quando Ele
fala\te pede algo, você tem facilidade em obedecer à
vontade dEle?

3. Para você, sua fé é forte? Você acredita que conseguiria
passar a vida inteira esperando no Senhor algo acontecer,
e morrer sem ver a promessa se cumprir? Se não, seja
intencional em aumentar a sua fé!

Perguntas para o compartilhamento
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