ROTEIRO PARA CÉLULAS

de 20 a 25 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.

A presença de Jesus e seus efeitos
Lucas 7:36-50
Culto do dia 12/02 noite
Pr Celso

















Esta é uma narrativa presente somente nos escritos de Lucas, embora haja
uma experiência parecida em Marcos 14.
A fama de Jesus não era boa, embora seus maravilhosos milagres.
Luk 7:34 veio o Filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um
comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores.
Seu propósito foi e é salvar o pecador, não importando seus pecados.
Portanto, fazia parte dessa dinâmica e propósito, o Senhor Jesus estar com
pessoas a s mais variadas e com os problemas mais distintos.
A experiência retrata a dinâmica da conversão verdadeira.
A casa era de Simão, certo fariseu.
A presença de Jesus sempre inspira.
1. A presença de Jesus inspirou a aceitação. 36-37.
Não apenas a mulher pecadora, mas o próprio fariseu representa a dinâmica
do Senhor Jesus de aceitar pessoas de todos os tipos e com as mais variadas
necessidades.
Aceita o fariseu, religioso oficial, como também uma mulher de moral duvidosa.
Certamente que a mulher fora objeto de desejo de muitos homens.
Pecadora era a forma de identificar uma mulher prostituta.
Essa é chamada uma das mais antigas atividades, não obstante tudo isso, o
desejo natural de qualquer pessoa é de ser aceita, não pelo seu corpo ou pelo
que aparenta, mas sim pelo que é.
2. A presença de Jesus inspirou a esperança. 7:38



3. A presença de Jesus inspirou sinceridade. 7:
Jesus fez uma analogia entre o hóspede e a intrusa.

















A intrusa fez o que o hóspede poderia ter feito, isto é, honrar Jesus.
4. A presença de Jesus inspirou perdão. 7:48
Não importava o que ela havia feito. Sua atitude denunciava verdadeiro
arrependimento e portanto, apta a receber verdadeiro perdão.
Não houve necessidade de pedido formal de perdão, isto porque a atitude da
mulher, por si só, já denunciava seu sentimento e desejo de ser perdoada.
5. A presença de Jesus inspirou conversão. 7:47
Conversão é um milagre de Deus no coração do homem.
As atitudes de uma pessoa demonstram, mais do que qualquer palavra, a
legitimidade da sua conversão.
Há dois tipos de conversões:
1. Conversão psicológica.
2. Conversão espiritual.
Na primeira o indivíduo é melhorado, na segunda o indivíduo é transformado.
A primeira é transitória. A segunda é permanente.
A primeira muda alguma forma de agir. A segunda muda a forma de pensar e
consequentemente muda a forma de agir.
10 sintomas de pessoa que está próxima de se desviar ou sair da igreja:
1° Ausência em cultos por motivos irrelevantes.
2° Começa a ver defeito e problema na igreja.
3° Tem síndrome de perseguição. ( acha que todos estão contra ele)
4° Começa a deixar de devolver seus dízimos e oferta
5° Oração, jejum e leitura da palavra já não são práticas costumeiras
6° Um desânimo espiritual começa a tomar conta de sua vida.
7° Coisas mundanas começam a fazer da sua vida novamente. ( música
seculares, amizades, festas e coisas do gênero)
8° Velhos hábitos pecaminosos voltam com mais força
9° Foge de seus líderes espirituais para evitar correção ou por vergonha.
10° Alimenta uma história que não é verdadeira para justificar sua saída.
Assim como uma doença avisa com sintomas que ela está a caminho e agindo
no corpo humano. Esses sintomas mostram que uma pessoa logo irá se
desviar ou abandonar a igreja.

Isso é tão perigoso porque são nesses momentos que Satanás cria problemas
na vida da pessoa que deixará feridas profundas.
Fique atento. Se você sente que um destes sintomas já faz parte da sua vida
procure urgentemente seus líderes ou seus pastores para que o processo seja
revertido e Deus continue abençoando sua vida.



6. A presença de Jesus inspirou salvação. 7:50.
Este é o motivo da vinda de Jesus ao mundo: salvar o pecador. Lucas 19:10.



7. A presença de Jesus inspirou paz.
Sem dúvida que paz é um dos maiores anelos do ser humano.

Conclusão. “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus.” (Mateus 5.16)
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.

