ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 01/08/2016 a 06/08/2016

1)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. Líder, dê
oportunidade para toda célula participar da reunião. Peça um integrante da célula para
trazer o quebra gelo. Lembrando sempre que quebra gelo deve ter a participação de
todos.

2)CÂNTICO - Escolha um cântico conhecido. Líder, você pode também escolher um
dos integrantes da célula para trazer o Louvor. Lembrando sempre que deve levar o
CD e a letra da música para distribuir.
3)ESTUDO- O poder das mãos levantadas ( Pr Celso F. Martinez)
Êxodo 17:8-16.























O povo estava no deserto, mas o Senhor estava com ele. Depois de
sucessivas manifestações do poder do Senhor, o povo saiu do Egito e
caminhava em direção a Terra Prometida.
As muitas manifestações do poder de Deus ao povo no processo de saída do
Egito eram importantes para que eles estivessem preparados para os desafios
à fé que teriam na caminhada.
Deus poderia ter tirado o seu povo do Egito em um ato soberano, mas preferiu
usar de muitas manifestações que tinham mais a ver com o povo do que com
faraó.
O grande ensinamento que o Senhor quis dar ao seu povo é de que a
caminhada precisa ser feita em fé.
O ultimo milagre foi a abertura do Mar Vermelho. Deus fez o povo andar em
terra seca no meio do mar. Ex.14:21, 29. Não foi um milagre pela metade.
Deus não faz milagre pela metade. Quando Ele faz, faz para valer.
Só depois disso é que aprenderam a confiar no Senhor e em Moisés seu
servo. 14:31.
Agora estavam no deserto, saindo do deserto de Sim, acampando-se em
Refidim.
O povo contendeu com Moisés.
Contender – questionar, debater, resistir.
Não podemos imaginar as implicações decorrentes da resistência a direção de
um homem de Deus.
Aqui aparece pela primeira vez o nome de Josué.
Mãos levantadas significavam o poder da intercessão. 17:16.
Essa figura está presente também no Novo Testamento.
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos
santas, sem ira nem contenda. I Tim. 2:8
O ato de levantar a mão precisa ser acompanhado de coração limpo.
“Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria”.
Salmo 66:18 NVI
“Se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus
nunca teria me ouvido”. Sal. 66:18 Bíblia Viva.

1. .A vitória no campo de batalha física é obtida no campo de batalha
espiritual. v 10.







Há dois tipos de batalhas:
Física – era travada no campo contra inimigos físicos, aqui identificados como
amalequitas.
Espiritual – travada no cume do outeiro, ou no alto da montanha.
O segredo do sucesso na batalha do campo estava no alto do monte. O que
acontecia no mundo espiritual, provocava os seus resultados no mundo físico.
17:11. É na intensidade de estar com Deus que vencemos as nossas batalhas
vividas no dia a dia.
“Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha
ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina.
Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam;
quando porém, as abaixava, os amalequitas venciam”. 17:10-11 NVI

2. A vitória é definida pelas mãos levantadas. 17:11



Este foi o primeiro confronto do povo de Deus com os amalequitas.
Quando os israelitas conseguiam olhar para o alto do monte, podiam ver
Moisés com as mãos erguidas. Isso os encorajava e a inspirava. Precisamos
ter sempre em mente que nossa batalha é vencida com as mãos erguidas, ou
seja, com nossa busca incessante de Deus através da oração.

3..A derrota é definida por mãos abaixadas. 17:11




As mãos de Moisés só se baixavam pelo cansaço e isso representava derrota
no campo de batalha. 17:12.
Há outros elementos que igualmente causam cansaço e muitos: demora na
resposta de Deus; incredulidade e até mesmo o esgotamento físico.
Cada um sabe identificar o que lhe causa desânimo, fazendo com que as mãos
deixem de ficar erguidas, e assim trazendo fracasso e derrota.

4. Nenhuma batalha deve ser enfrentada sozinho. 17:12.




Sozinhos nós nos cansamos assim como Moises se cansou.
Não fossem Arão e Hur, Moisés não teria conseguido e consequentemente não
haveria vitória.
As mãos de Moisés ficaram firmes até que o sol se pôs, porque Arão e Hur
sustentaram seus braços. Precisamos aprender a importância de estarmos
juntos, e a Célula é poderoso instrumento de apoio nos tempos de lutas. Na
Célula podemos encontrar encorajamento mútuo, intercessão e consequente
vitória na batalha.
Conclusão.




A batalha dos israelitas era contra os Amalequitas, mas cada um tem outras
formas de batalhas.
O principio que gerou a vitória para Israel é o mesmo que gera vitória hoje.

Para reflexão:
1. Como você tem enfrentado suas batalhas?
2. Você consegue perceber a importância da oração ilustrada nas mãos
levantadas de Moisés?
3. Ninguém consegue vencer grandes batalhas sem apoio. Você gostaria de
compartilhar suas lutas para que o grupo ore por você?

4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que
todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade.
Instrua os membros da célula a não deixarem os visitantes isolados. Treine novos
Líderes. Distribua tarefas a todos da célula como: Levar um louvor (levar o CD e a
letra para distribuir); Levar um quebra gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo
caderno de oração; Levar visitantes; Orar durante a semana para a célula; Organizar
os eventos da célula (como comemoração de aniversários, visita a orfanatos, visita a
asilos, etc.) ...

5)EVANGELISMO - Líder, incentive os membros da célula a trazer visitantes. Ore
antes de convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus
corações.

