ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 03/04/2016 a 09/04/2016

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: 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

É possível perder a Salvação? (Pr. Celso Martinez)

I João 3:1- 10

SALVAÇÃO
É o ato pelo qual Deus oferece ao pecador, pela sua graça, mediante arrependimento e da sua fé em Jesus Cristo como
único Salvador e Senhor, o perdão para os pecados e a certeza de vida eterna. CBB
Entender a salvação como possível de ser perdida gera dois problemas:
a) Faz a graça de Deus relativa.
b) Estabelece a salvação na capacidade humana e equivocada de viver sem pecar.

1. Como nos tornamos filhos de Deus, ou como podemos ser salvos?
A nossa filiação é por adoção. Gálatas 3:26.
O que precisamos para nos tornar Filhos de Deus? Receber Jesus em nossos corações e crer em seu nome. João 1:12

2. Quais são as evidencias da nossa filiação de Deus?
Devemos o quanto antes começar nossa caminhada de santidade. I João 3:3
Somos filhos de Deus, quando o pecado se torna ocasional em nossas vidas e não habitual. I João 3:6

3. A questão não é se perdeu a salvação, mas sim se a ganhou.
I João 3:9
Jesus garantiu, de forma clara e segura, que aquele que nele crê tem a vida eterna.
O verbo traduz a idéia de posse, propriedade.
Qual é a marca da conversão? A transformação de vida.

João 5:24.

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.

