ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 20/07/2015 a 25/07/2015

1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.
Sugestões: 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(5 minutos) - 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)ESTUDO(35 minutos)-

COMO ENFRENTAR O DIA DA ANGÚSTIA
(Pr. Celso F. Martinez)
❏ Jacó teve um Dia de Angustia.
Gênesis 35:3 Levantemo-nos, e subamos a Betel; ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e
que foi comigo no caminho por onde andei.
❏ Salomão viveu o Dia de Angustia.
Provérbios 24:10 Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena.
Provérbios 25:19 Como dente quebrado, e pé deslocado, é a confiança no homem desleal, no dia da angústia.
❏ Jeremias viveu o Dia da Angústia.
Jeremias16:19 Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde as
extremidades da terra, e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras, e vaidade, em que não havia proveito.
❏ Naum viveu o Dia da Angústia.
Naum 1:7 O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia; e conhece os que nele confiam.
❏ Habacuque falou sobre o Dia da Angústia.
Habacuque 3:16 Ouvindo-o eu, o meu ventre se comove, ao seu ruído tremem os meus lábios; entra a podridão nos meus
ossos, vacilam os meus passos; em silêncio, pois, aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo.
❏ Quem mais falou sobre o dia da Angústia foi Davi.
Salmos 20:1 O Senhor te ouça no dia da angústia; o nome do Deus de Jacó te proteja.
Salmos 50:15 e invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Salmos 59:16 Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã louvarei com alegria a tua benignidade, porquanto tens sido para
mim uma fortaleza, e refúgio no dia da minha angústia.
Salmos 77:2 No dia da minha angústia busco ao Senhor; de noite a minha mão fica estendida e não se cansa; a minha
alma recusa ser consolada.
Salmos 86:7 No dia da minha angústia clamo a ti, porque tu me respondes.
Salmos 102:2 Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia; inclina para mim os teus ouvidos; no dia em que
eu clamar, ouve-me depressa.

O que fazer no Dia da Angústia?
a) No Dia da Angústia precisamos INVOCAR o Senhor.
b) No Dia da Angústia precisamos CONFIAR no Senhor.
c) No Dia da Angústia precisamos DESCANSAR no Senhor.

4)DESAFIO (5 minutos) - Se houver não crentes: Pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus e ser ajudado por Ele a
enfrentar o dia da angústia.
Se não houver não crentes: Desafie o grupo a trazer visitantes não crentes na próxima semana.
5) MOMENTO DE ORAÇÃO (10 minutos) - Compartilhamento de pedidos e agradecimentos. Faça um amigo oculto (um
orando pelas necessidades do outro). Lembrar de orar pela: Multiplicação da célula e Novos lares anfitriões.

