ROTEIRO PARA CÉLULAS

de 13 a 18 de fevereiro de 2017

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.

Lealdade e deslealdade. ( Culto do dia 05/02/17 manhã)
Pr Celso Martinez
O ladrão de corações.
II Samuel 15






















O quarto estágio da deslealdade é o Estágio Político.
“Quando uma pessoa se torna política, ela tenta envolver outras em suas ideias e
filosofias”.
Uma dos exemplos mais claros desse estágio de deslealdade é Absalão.
Matou seu irmão Amon, e depois fugiu para Gesur (terra de seu avô materno 3:3) e ficou lá
por três anos. 13:38.
Davi o trouxe de volta, sem qualquer tipo de sansão ou reprimenda. Isso aponta para o
fato de que Davi foi um grande rei, mas um péssimo pai.
Podemos ter êxito na vida pública e ser um fracasso na vida privada.
Na verdade, nenhum sucesso na vida pública, compensa o fracasso na vida familiar.
Duas coisas faziam com que Absalão impressionasse o povo de Israel:
1. Absalão era muito lindo. II Sam. 14:25-26.
O cabelo de Absalão pesava três quilos.
Era belo por fora, mas um monstro por dentro.
No mundo contemporâneo as pessoas belas levam vantagem.
2. Absalão tinha carisma. 15:2
Sua beleza era indiscutível, mas o seu caráter nem tanto.
Carisma sem caráter.
Absalão reunia dois elementos que aparentemente o favoreciam: beleza e carisma.
Ouvi preciosa mensagem de Hernandes Dias Lopes, quando fala da diferença entre
tradicionais e pentecostais no que respeita ao poder do Espírito Santo.
Tradicionais – valorizam o caráter.
Pentecostais – valorizam o carisma.
"Liderança é uma combinação de estratégia e caráter. Se você precisa ficar sem um, que seja
sem a estratégia. " (Gen. Norman Schwarzkopf)



COMO SER ÉTICO E TRAPACEIRO AO MESMO TEMPO



Numa pequena cidade dos Estados Unidos, havia uma igreja bem tradicional e uma fábrica
de cerveja. O pastor não poupava ataques à cervejaria em suas pregações. Por razões
pouco esclarecidas, a fábrica resolveu fazer uma doação de 150 mil dólares para a igreja,
gerando um grande tumulto na cidade.



Os membros mais ortodoxos foram unânimes em denunciar que aquela quantia era um
suborno satânico, que não poderia ser aceito. Passada a exaltação dos primeiros dias,
acalmados os ânimos, os mais ponderados começaram a analisar os benefícios que
aquele dinheiro poderia trazer às instalações da igreja e, consequentemente, para toda a
comunidade, como a reforma do salão de festas, por exemplo.



Reuniu-se, então, a igreja em assembleia para uma tomada de decisão. Depois de muita
discussão a proposta foi aceita e registrou-se o seguinte no livro de atas:



“Por maioria de votos, resolveu-se aceitar a doação de 150 mil dólares feita pela
cervejaria na firme convicção de que o diabo ficará furioso quando souber que o seu
dinheiro vai ser usado para a glória de Deus”.

1. O ladrão de coração tem um coração ingrato e traiçoeiro.




Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Jean de la Bruyere.



O simples fato de poder voltar e ser recebido pelo pai, deveria gerar um sentimento de
profunda gratidão em Absalão.
O ladrão de coração é ingrato. Esquece quem o ajudou.
Trai que o sustentou.
Derruba quem o apoiou.
O ladrão de coração só pensa em si mesmo, e não no alvo maior.
Quantas igrejas caíram na mornidão, como fruto de tramoias urdidas na calada da
noite, em reuniões caseiras clandestinas, com convites selecionados a boca miúda.







Davi, seu pai, o recebeu com beijo, o que significa dizer que Davi o perdoava
do seu pecado de matar o irmão. 14:33.

2. O ladrão de coração esvazia a autoridade do líder semeando a insatisfação.
 Minar a autoridade de Davi, por meio de semear a insatisfação. 15:3
 O ladrão de corações faz tudo para roubar o coração dos outros a seu favor.
 É mestre em semear a discórdia e depois se apresentar como o salvador do caos que
ele mesmo criou.
3. O ladrão de coração sutilmente se apresenta como possível autoridade. 15:4

4. O ladrão de coração falseia humildade. 15:5

5. O ladrão de coração esconde a maldade atrás de motivos aparentemente
espirituais. 15:7-9
 Há coisas certas feitas com motivos duvidosos.
 Nada se torna mais eficaz para roubar o coração do que argumentos carregados de
espiritualidade.
 No caso de Absalão foi o argumento de que ia adorar. Há aqueles que usam o
argumento da intimidação de ameaça do suposto peso da mão de Deus.
6. O ladrão de coração usa os outros para seus fins malignos. 15:10-11.




Manipular é o mecanismo mais utilizado. Envolve pessoas a seu favor com meia
verdade, e às vezes sem qualquer verdade.
Há pessoas que já tiveram seu coração roubado por meio da manipulação.

Conclusão: Deus nos livre do Estágio Político e não nos tornemos como Absalão!

Uma mudança imposta é uma mudança oposta. “Quem mexeu no meu queijo”.
Pág.97
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.

