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Desafio da semana: Orar por célula na Lagoa
S

Centro de Formação Missional ade

Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará

deles.
(Provérbios 22.6)
EDUCAÇÃO MISSIONAL
No século XVIII quando Robert Raikes fundou um sistema de educação para alcançar as crianças pobres da região em que vivia,
sua intenção era instruir e evangelizar. Ele foi um jornalista que percebeu a necessidade de educar os infantes necessitados cujas
famílias não tinham nenhuma condição de pagar os seus estudos, privilégio para os mais abastados. A partir daí, surgiu o
movimento das escolas bíblicas dominicais, que ocorriam nesse dia devido ao fato de ser o único momento em que a maioria dos
alunos teriam disponibilidade para estudar, visto que trabalhavam todos os dias nas fábricas. O tempo passou e com ele, as
necessidades das escolas bíblicas também mudaram, inclusive em nossa comunidade de fé, pois com a utilização das células para
formar discípulos de Cristo, uma nova ferramenta foi implementada, o Centro de Formação Missional.
NOSSO CENTRO
O Centro de Formação Missional tem por objetivo auxiliar os discípulos no trabalho de gerar outros discípulos e líderes. É
missional porque tem por objetivo doutrinar de forma intencional aqueles que desejam colocar em prática a visão de honrar o Rei
e levar o Reino. Não basta somente aprender sobre princípios bíblicos, mas também colocar em prática esses ensinamentos. Por
essa razão o currículo do módulo básico tem os seguintes cursos:

Curso 1
Quando alguém entra em nossa comunidade de fé, organicamente é incentivada a conhecer e frequentar uma célula. Depois de
um tempo de convivência e experiências, o primeiro degrau para crescer entendendo a visão de nossa comunidade é a realização
do curso 1 realizado no um a um, (com uma pessoa que já tenha feito) cujo foco é o aprofundamento no conhecimento de Jesus
e das etapas que envolvem a conversão. Os encontros do curso podem servir para ensinar aqueles que nunca estiveram em uma
igreja cristã antes e também para aqueles mais experientes, pois revisitarão conceitos fundamentais sobre a Pessoa de Cristo.

Curso 2
Depois de conhecer ou reforçar questões relacionadas à conversão, o próximo passo é o segundo curso. Com duração de seis
semanas, consiste em aprofundar conceitos aprendidos no primeiro curso, tratando de questões vinculadas ao relacionamento
com a pessoa do Espírito Santo, a prática da vida piedosa, o poder de Cristo que traz libertação contínua para a nossa vida, entre
outros assuntos, que sempre dirão respeito a um crente em Jesus, seja novo convertido ou mais maduro na fé.

Curso 3
Depois de aprender ou reforçar conceitos, o discípulo, em nossa comunidade, passará por outra etapa muito importante, o terceiro
curso, que vai trabalhar a ideia de que nascemos com um propósito nessa vida, para algo que foi particularmente preparado por
Deus para cada um de nós. O curso é baseado no “best seller” do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito, cuja leitura faz
parte dos estudos. Com a certeza na mente e no coração do que viemos fazer nesse mundo, a próxima etapa finaliza o trilho de
formação básico de nosso centro de formação.

Curso 4
É o curso do trilho básico com maior tempo de formação. São doze aulas que trarão ao aluno os conceitos vivenciados no contexto
de célula e também a importância de adquirir determinados hábitos essenciais para o líder de célula, como oração e contato com
os frequentadores. A partir daqui, espera-se que a pessoa esteja com o entendimento mais claro para desenvolver um trabalho
maduro na sua célula, pois terá passado pelos quatro cursos e terá tido o tempo de um ano ou mais vivendo a dinâmica dos grupos
pequenos.

PREPAREM-SE!
Estamos nos aproximando de mais um período de multiplicação em muitas células, onde novos vão dispor o coração a se dedicar
a uma célula e mais pessoas chegarão para se tornarem discípulas de Cristo. Por isso é muito importante que trabalhemos essa
formação na sua ordem, e esperemos, com paciência, o dia em que novos líderes estarão mais providos de ferramentas para
assumirem essa alegre tarefa de estar à frente de um pequeno grupo.

