ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 01/02/2016 a 06/02/2016

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 ENFRENTANDO DESAFIOS (Pr. Cícero Neto) Josué 1:1 a 9
Nós enfrentamos vários desafios no decorrer da vida. Ás vezes desafios assustadores. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas
devemos crer que temos um Deus que não obstante sua grandeza. Ele se importa conosco.
Princípios para se enfrentar os desafios:
1) Convicção da aprovação de Deus. Josué 1:5 e 9
Ter a certeza de que Deus aprova o que nós estamos fazendo é o que traz a segurança no momento de enfrentar um problema.
Saber que Deus está presente: ouvindo nossas orações; dando-nos direção; sustentando-nos, é o que garante a vitória final.
Como ter certeza de que Deus aprova o que estamos fazendo? Josué 1:8
2) Ter coragem e se esforçar
Josué 1:6,7 e 9
Coragem não é “não ter medo”, mas é “ir adiante” mesmo com medo. É enfrentar o medo.
Ter coragem é “não recuar” mesmo diante de situações adversas.
Hebreus 10:38
Para enfrentar um desafio devemos também nos esforçar, nos empenhar e nunca desanimar.
Ex.: Quando Davi estava para enfrentar o gigante Golias (um desafio muito maior que ele). Davi tinha a segurança da presença de
Deus, mas não foi negligente com o que lhe cabia. Diz a Bíblia em I Samuel 17:40 que ele escolheu cinco pedras lisas de um riacho.
Ter coragem, ir em frente, se esforçar não diminui a graça de Deus, pelo contrário, é a graça de Deus que nos dá condições para
sermos fortes e corajosos
3) Meditação na Palavra de Deus.
Josué 1:8
Meditação na Palavra de Deus requer tempo e dedicação. Para aprender o que Deus tem a nos ensinar através da Bíblia,
primeiramente devemos orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos conduza através da Sua Palavra. Devemos escolher um texto
Bíblico ou um Livro da Bíblia e ler todo o capítulo ou todo o assunto para entender o contexto, só então entra a meditação. Devemos
sempre aplicar os ensinamentos do texto lido à nossa realidade de hoje. Com essa prática e a direção do Espírito Santo de Deus
aprenderemos o que a Bíblia tem a nos ensinar. Quando estivermos passando por dificuldades em nossa vida diária o Espírito Santo
de Deus fará vir a nossa mente aquilo que aprendemos.
Você costuma meditar na Palavra de Deus?
Líder: Escolha um texto bíblico e incentive seu grupo a meditar nele até a semana que vem. No início da reunião da semana
que vem, pergunte ao grupo o que aprenderam com o texto.
4) Obediência, fidelidade a Deus e a Sua Palavra.
Josué 1:7 e 8
“BENDITO SEREI” é um cântico que demonstra com bastante clareza o que a Palavra de Deus diz quanto a obediência. Não basta
apenas saber, tem que colocar em prática, tem que viver o que a Bíblia nos ensina. Os nossos desafios não serão vencidos com o
jeitinho brasileiro, mas com a obediência a Palavra de Deus.
Conclusão: Quem não enfrenta os desafios não faz a diferença.

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.

