ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 14/02/2016 a 20/02/2016

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 Até que Cristo seja formado em nós (Pr. Celso F. Martinez) Gálatas 4:19
Na Bíblia a salvação é um ato, mas também um processo. É um ato porque acontece no momento em que uma pessoa
verdadeiramente entrega seu coração a Cristo. Quem crê é salvo. João 5:24. Mas também é um processo que passa por 4 etapas:
Filipenses 2:12
a) Regeneração – acontece no ato da entrega da vida a Cristo.
b) Justificação – acontece no ato da entrega da vida a Cristo.
c) Santificação – acontece após a conversão e só terminará quando encerrarmos nossa vida aqui na terra.
d) Glorificação – acontece após nossa partida.
Cristo ser formado em nós insere-se no processo da santificação.
O motivo da Carta de Paulo aos Gálatas diz respeito a refutação da mensagem ensinada pelos judaizantes que à fé acrescentavam a
obediência a lei como parte necessária para a salvação. Isto anulava a suficiência de Cristo.
Há três possibilidades até que Cristo seja formado em nós:
1. A possibilidade de retroceder. Havia uma forte tendência de retrocesso ou retorno as suas convicções antigas e ao modo de
agir anterior ao conhecimento do Evangelho. Gálatas 4:9-11.
Quando nos convertemos, inicia-se o processo de construção da natureza de Cristo em nós. Esse processo flui em velocidade
diferente para cada um. Na verdade o que determina a velocidade da construção da natureza de Cristo em nós é a nossa disposição
de obedecer.
2. A possibilidade de viver a vida cristã sem compromisso. Talvez seja essa a realidade da maioria das pessoas. Estão mais
para religiosos do que para discípulos.
3. A possibilidade de viver a vida cristã de maneira séria e impactante. Como a natureza de Cristo é formada em nós?
a. A natureza de Cristo é formada em nós com o tempo. Galatas 4:19 - Não há atalho para que a natureza de
Cristo seja construída em nós. Isso exige tempo. Nem todos crescem espiritualmente na mesma velocidade. O crescimento espiritual
é provocado e intencional, diferentemente do crescimento físico que é natural.
b. A natureza de Cristo é formada em nós por meio da exposição à Palavra.
“ Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho”. Salmo 119:105
“... pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças; porque pela
palavra de Deus e pela oração são santificadas”. I Timóteo. 4:4-5.
c. A natureza de Cristo é formada em nós através da maneira como enfrentamos as tribulações. II Coríntios 4:17.
Nada potencializa mais o crescimento espiritual do que as tribulações e problemas da vida. Crescemos mais na tribulação do que na
festa. Na verdade, não é a tribulação em si que produz o crescimento, mas sim a maneira como nós a enfrentamos.
d. A natureza de Cristo é formada em nós por meio dos nossos relacionamentos.
O evangelho só se torna prático quando o aplicamos a nossa vida e seus efeitos se manifestam nos relacionamentos com outros.
Conversão é uma experiência pessoal, com implicações sociais. Marcos 12:28-31.

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.

