ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 24/08/2015 a 29/08/2015

1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.
2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.
3)ESTUDO(35 minutos)- UMA VIDA PODEROSA DE ORAÇÃO É PARA TODO CRENTE
Se já tem Cristo como Senhor e Salvador pode todas as coisas em Cristo. Filipenses 4:13.
3 ou 5 minutos de oração diária é muito pouco. Todos podem ter um momento significativo a sós com Deus de pelo menos meia hora
e crescendo nisto.
Princípios divinos para compreender a Oração:
1)
Qual a perspectiva de Deus em relação a oração?
● A Oração não é um meio que faz com que Deus ajuste os seus propósitos aos nossos, mas nós nos ajustamos aos planos
de Deus através da oração. Não é Deus quem muda, somos nós que mudamos. Tiago 1:17
● A Oração não é um ato religioso, mas ela é causa e conseqüência do seu relacionamento com Deus.
Mateus 6:5-8
● A Oração não é um instrumento pelo qual apenas podemos obter “coisas” de Deus, mas é sim um instrumento através do
qual Ele age em nós e através de nós para o seu próprio prazer. Romanos 11:36
2) Qual o objetivo de Deus na oração?
● O desejo de Deus é que tenhamos intimidade com Ele.
Mateus 22:37; João 17:3
● A oração te enche da santidade de Deus. I Reis 9:3
● Através da oração, você vai discernir melhor a voz de Deus. Jeremias 29:13; Tiago 1:5; João 10:27
● O poder de Deus na sua vida e ministério vai aumentar tremendamente. João 14:12
● Você vai poder resistir aos ataques espirituais. 2 Coríntios 10:3-5
● Deus vai usar sua vida para levar pessoas a Cristo e viver um grande avivamento. Ezequiel 22:30
Perguntas:
a)
Porque a oração é tão vital?
João 17:3
R: Porque a vida cristã é de intimidade com o Pai e com o Filho. Deus deseja intimidade através da oração.
b)
Quais os benefícios de se ter uma vida de oração?
R: Você vai viver uma vida de santidade, vai perceber a voz de Deus, vai ser cheio do Espírito, etc
c)
Como enfrentamos os ataques espirituais? 2 Coríntios 10:3-5
R: Nossas armas não são carnais, mas espirituais. E, através da oração é que usamos essas armas.
d)

Como você diria que é a sua vida de oração? Como deseja melhorar?

4)DESAFIO (5 minutos) - Se houver não crentes: Pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus e aprender a ter uma
vida de oração. Se não houver não crentes: Desafie o grupo a trazer visitantes não crentes na próxima semana.
5) MOMENTO DE ORAÇÃO (10 minutos) - Compartilhamento de pedidos e agradecimentos. Faça um amigo oculto (um
orando pelas necessidades do outro). Lembrar de orar pela: Multiplicação da célula e Novos lares anfitriões.
6) LEMBRETES
a. Dia 19/09/2015 - sábado de 14:30 horas às 17:30 horas, teremos aqui na Igreja o ENCONTRO DE IMERSÃO DA VISÃO
MDA, com o Pr. EDUARDO NASCIMENTO da Igreja da Paz do Pr. ABE HUBER.
b. Dia 01/12/2015 - terça- feira as células não se reunirão nas casas, faremos a CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS na Igreja às
19:30 horas. Incentive a sua célula a levar muitos visitantes, principalmente os não crentes.

