ROTEIRO PARA CÉLULAS

de 12 de dezembro a 17/12

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:

Quem é Jesus?
Marcos 8:27-30
Culto do dia 04/12/16 (noite) Pr Celso





Este episódio ocorreu seis meses antes da crucificação de Jesus.
É como uma checagem para conferir se os discípulos haviam entendido tudo que o Senhor
os ensinou.
Aqui ele começou a preparar seus discípulos para a chegada da sua morte (Marcos 8:3138).

Nos muitos diálogos de Jesus com seus discípulos ou outras pessoas, surgiram muitas perguntas
fortíssimas.
 Aqui aparecem duas perguntas que estão relacionadas entre si.
1. O que as pessoas dizem sobre Jesus?
2. O que você diz sobre Jesus? Ou seja, quem é Jesus para você?
 A primeira indaga sobre o que as pessoas dizem de Jesus. A segunda é pessoal, e aponta
para o que cada discípulo pensa de Jesus.
 A segunda talvez essa seja uma das mais sérias perguntas, pois a sua resposta define a
eternidade de uma pessoa.
 Jesus é singular, ou seja, ninguém pode se comparar a ele. O mundo já viu grandes líderes
religiosos, cujos ensinos arrastaram milhares. Todos, porém, morreram e os lugares dos
seus sepultamentos podem ser encontrados.
 A singularidade de Jesus é a resposta a essa pergunta, ou seja, Jesus é único.
 Saber quem é Jesus interfere na nossa vida, não somente aqui, mas também, e
principalmente na eternidade.
 O nome Jesus deriva do vocábulo Joshua, ou Josué, e significa “Jeová é Salvador”, ou
“O Senhor Salva”.
 O título “Cristo” deriva da forma grega do vocábulo “Messias”, que significa “Ungido” ou
“Sagrado”. O emprego do título fala de dois encargos: rei e sacerdote.
 Embora o nome Jesus fosse comum, Jesus Cristo era Único.
 E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus
Cristo, aquele que tu enviaste. João 17:3.
 Cristianismo não é um sistema de moralidade, mas adoração a uma pessoa.
 Saber quem é Jesus determina nossa salvação pessoal.
1.Jesus é Deus encarnado.




Tomé o disse: “Senhor meu e Deus meu”. João 20:28.
Jesus não o censurou, o que equivale aceitar tal adoração.

2.Jesus é o caminho a verdade e a v ida. João 14:6.
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão
por mim. João 14:6
 Significa que não há caminhos ou possibilidades que nos levem a Deus, mas somente
Jesus. Ninguém pode ser salvo a não ser através de Jesus Cristo.

3.Jesus é aquele que morreu na cruz por nossos pecados.


“Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com
perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e
consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz,
desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus”. Hebreus 12:1-2.

4.Jesus é aquele que traz paz ao coração humano. João 14:27.
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o
vosso coração, nem se atemorize”. João 14:27

5.Jesus é o Único que pode salvar o pecador.
“E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre
os homens, em que devamos ser salvos”. Atos 4:12

6.Jesus é aquele que transforma uma vida.





São abundantes os exemplos de transformação.
O endemoninhado em gadareno. Marcos 5:15
A mulher samaritana. João 4
Paulo é um exemplo de transformação. Atos 9.
Conclusão.

Quem é Jesus para 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 pela

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 levar visitantes.
Ore antes de convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.

Exclusivo para o líder de célula:
Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus para que lha
conceda, ao menos tenha paixão.
Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto do que você
diz é verdade para você.

