ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 03/07/2016 a 09/07/2016
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 importância fundamental do hábito de vida com Deus Lucas 22:39-46
( Pr Celso Martinez)









Não há ministério, igreja ou vida pessoal triunfante sem hábito de vida com Deus.
A fraqueza e suscetibilidade ao pecado está associada a falta de vida devocional.
Poder espiritual não é fruto de uma reunião de oração, mas sim de uma vida de oração.
Hábito é algo que se tornou tradição pela prática ao longo de muito tempo.
“eu acredito que o ‘segredo dos segredos’ para o cristão andar em vitória é a intimidade com
Deus. Uma das maneiras de cultivarmos essa intimidade com Ele é a fidelidade diária no TSD
(tempo a sós com Deus). Outra é o jejum bíblico”. Abe BHuber em 40 dias de Jejum e oração
Há hábitos bons e hábitos ruins.
"Não há nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável." (Erasmo de Rotterdam)

No Evangelho de Lucas há o registro de duas coisas que Jesus fazia habitualmente:


1. Hábito de ir ao templo.
“Chegando a Nazaré, onde fora criado; entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu
costume, e levantou-se para ler”. Lucas 4:16
2. Hábito de ensinar.
 Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judéia, e para além do Jordão; e do novo
as multidões se reuniram em torno dele; e tornou a ensiná-las, como tinha por costume. Mar
10:1
3. Hábito de orar.
 Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras; e os discípulos o
seguiam. Luk 22:39
 A vitória na vida de Jesus não era automática, isto é, Ele não estava acima da possibilidade de pecar,
ao contrário, sua humanidade o punha na possibilidade de pecar como qualquer um .
 Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Foi tentado porque podia pecar. Hebreus 4:15.


Por que é fundamental o hábito de vida com Deus?

1. O hábito de vida com Deus produz disciplina espiritual.
 Um costume não é construído em pouco tempo. Na verdade é o tempo que gera o costume.
"Somos o que fazemos repetidamente. Por isso o mérito não está na ação e sim no hábito." (Aristóteles)
2. O hábito de vida com Deus produz vigor contra a tentação. Lucas 22:40.
3. O hábito de vida com Deus produz sensibilidade espiritual.



Foi a vida de oração de Paulo que permitiu perceber a ação satânica na vida da pitonisa em
Filipos. Atos 16:16.

4. O hábito de vida com Deus produz poder espiritual.
 O poder para expulsar o demônio que atormentava um menino.
“Respondeu-lhes: Esta casta não sai de modo algum, salvo à força de oração [e jejum.] Mar 9:29
5. O hábito de vida com Deus produz visão espiritual.
 Há projetos de Deus que estão tão claros de modo que qualquer um pode perceber.
 Há projetos de Deus, porém, que só perceberá aquele ou aqueles que tenham vida de intimidade com
Deus.

“Ainda aos violadores do pacto ele perverterá com lisonjas; mas o povo que conhece ao seu Deus se
tornará forte, e fará proezas”. Daniel 11:32
 “Eu amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão”. Provérbios 8:17.
4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da sua célula esteja
sendo discipulado. Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não
deixar o visitante isolado. 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 para a 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 trazer visitantes. Ore pelos visitantes antes de
convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.

