ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 20/04/2015 a 25/04/2015

1)COMUNHÃO - QUEBRA GELO
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.
Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet.
Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br; www.youtube.com.br
2)ADORAÇÃO - CÂNTICO
Escolha um cântico conhecido. Não deixe de levar o CD e a letra da música para
distribuir. Você pode também escolher um de seus auxiliares pra fazer isso.
3)EDIFICAÇÃO - ESTUDO

O que fazer quando parece que Deus silenciou. (Pr. Celso F. Martinez)

Salmos 69:1 a 36
O Salmista está descrevendo uma experiência de calamidade e de sofrimento. Lendo este salmo podemos concluir que Davi estava
vivendo uma situação muito triste, onde é clara a sua perplexidade no aparente silencio de Deus. Podemos descrever os sentimentos
que tomaram o coração do salmista:
● Sentimento de desanimo espiritual. Salmos 69:3. Não é a crise de quem não confia mais em Deus, mas é um sentimento de
que não somos ouvidos. As coisas não acontece na velocidade que queremos.
● Sentimento de injustiça. Salmos 69:4. Quantas vezes vivemos uma perseguição gratuita no nosso trabalho, na família, etc.
● Sentimento de rejeição. Salmos 69:8.
● Sentimento de abandono. Salmos 69:17. Como se Deus estivesse indiferente ao seu sofrimento.
● Sentimento de vingança. Salmos 69:22 a 28. Nada é mais humano do que o sentimento de Vingança e nada é mais
divino do que o sentimento de Perdão.
Você já viveu ou tem vivido algum desses sentimentos?
O que fazer com esses sentimentos quando parece que Deus se silenciou?
a) Aprender a exaltar dos planos do Senhor. Salmos 69:30
Em meio a muitas dificuldades louvar e exaltar a Deus nada mais é do que ver a Mão de Deus maior do que o maior problema que
podemos ter.
b) Aprender a buscar o Senhor. Salmos 69:32
Mesmo atravessando muitos problemas devemos buscar ao Senhor, com isso nosso coração será reavivado.
c) Aprender a confiar no Senhor. Salmos 69:33
Nossa vida espiritual nunca pode ser medida pela emoção. Há dias em que sentimos a presença de Deus e outros que não
conseguimos sentir nada. Isso não quer dizer que Deus não está nos ouvindo. Ele sempre nos ouve.
Conclusão: Devemos sempre ter em mente que por mais que pareça que Deus não se importa conosco, Ele está bem perto de nós
conduzindo todos os nossos passos. Se Ele está em silêncio é porque está trabalhando por nós ou trabalhando em nós.

4)SERVIÇO - DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS. Certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo
discipulado. Treine novos Líderes. Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o
visitante isolado.
5)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los, assim o Espírito Santo vai
trabalhando em seus corações.

