ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 26/01/2015 A 31/01/2015

1) COMUNHÃO -

QUEBRA GELO (Procure na internet (google) por "quebra gelo gospel").

2) ADORAÇÃO - CÂNTICO (Escolha um cântico conhecido. Não deixe de levar o CD e a letra do cântico para
distribuir, pois pode ser que haja visitantes que não conheça o cântico).
3) EDIFICAÇÃO - ESTUDO
PACIFICADORES
Em Mateus 5: 1 e 2, Jesus espera seus discípulos se aproximarem e então começa a ensiná-los. O ensinamento de
Jesus aqui neste texto é para quem quer ser Seu discípulo. O Sermão da Montanha é um manual para o Cristão, mas
não adianta aprendermos tudo sobre Deus e não praticarmos. Ser um discípulo não é ser um membro de igreja. Ser
discípulo é muito mais do que isso.
Jesus ensina muitas coisas nesse sermão, dentre elas nos ensina a ser um PACIFICADOR.
Mateus 5:9 "Bem aventurados os PACIFICADORES, pois serão chamados filhos de Deus".
O que NÃO é um Pacificador
a) Pessoas passivas - não atua em nada, é uma pessoa inativa, indiferente e inerte.
b) Pessoas indecisas - nunca sabem qual direção tomar.
c) Pessoas medrosas - não toma qualquer posição por medo.
d) Pessoas servis - aquelas que servem os outros sem nunca questionar.
Então, o que é ser um Pacificador?
Ser um Pacificador, é promover ativamente a paz. Tiago 3:13.
Existem várias coisas que roubam a paz da Igreja, vamos destacar 5 delas:
1) MALEDICÊNCIA (mais conhecido como FOFOCA) Provérbios 26: 20
Como evitar uma fofoca? Quando alguém vier contar algo a você, pergunte: Você viu? A pessoa que falou pra você é
confiável? Posso dizer que foi você quem me falou?
Até dentro da nossa própria casa devemos ter cuidado quando falamos algo que aconteceu na Igreja. "O falar dos pais
dentro de casa, pode esfriar o coração dos filhos".
Devemos ensinar nossos filhos a orar pela vida do Pastor e pela Igreja.
2) INVEJA Provérbios 27: 4
O que é ter inveja?
a) É querer ter o que o outro tem.
b) É querer ser o que o outro é.
c) É querer fazer o que o outro faz.
O pior de tudo é que a inveja não tem cor, não tem cheiro e não tem forma, mas corroe o coração do homem.
3) FALSIDADE Provérbios 11: 9
É um hipócrita, representa aquilo que não é. O certo é criticar na frente e elogiar por trás e não o contrário. Devemos,
também, ter o cuidado de não confundir o ser "franco" com ser "grosseiro" mas devemos confrontar com amor sempre
na intenção de ajudar o irmão a se levantar.
4) IRA Provérbios 30: 33
A ira é uma reação humana, existem pessoas mais impulsiva e outras menos impulsiva. O que devemos controlar em
nós, ou pelo menos pedir a Deus pra nos ajudar a controlar é a ira que se transforma em ódio, que gera prejuízo pra nós
mesmos e para o outro.
5) CONTENDA E DISSENSÃO Romanos 16:17, 1 Coríntios 1: 10, Provérbios 6:16
Tudo que trás a possibilidade de gerar contenda, tem o dedo de Satanás.
O Nosso Deus é um Deus de paz. 1 Coríntios 14: 33.
Conclusão: Devemos sempre estar alerta. Devemos conhecer a Bíblia e praticá-la todo o tempo para sermos um povo
aprovado por Deus.

4) SERVIÇO 



DISCIPULAR e CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Célula - Certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo discipulado. Ligue durante a semana para os
integrantes da sua célula. Se interesse pelos problemas dos membros da célula. Treine novos líderes. Tenha
muitos auxiliares (tenha em mente que todos da célula pode ser um auxiliar, todos podem ter alguma função
dentro da célula).
Visitantes - Deixe-os bem à vontade na reunião da célula. Não se esqueça de apresentá-los pelo nome aos
demais participantes da célula. Instrua os membros da célula a não deixar o visitante fora da conversa. Ligue
para os visitantes durante a semana (se interesse por seu problema) ou peça um auxiliar para fazer isso.

5) EVANGELISMO -

Leve um visitante para sua célula. Vamos alcançar vidas. Faça reuniões estratégicas para
que seja levado visitantes. Ore pelos visitantes antes de convidá-los, assim o Espírito Santo já vai trabalhando
em seus corações.

