ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 10/07/2016 a 16/07/2016

1)COMUNHÃO - QUEBRA GELO: Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.
Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet.
Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br; www.youtube.com.br
2)ADORAÇÃO - CÂNTICO: 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)EDIFICAÇÃO – ESTUDO ( Pr Celso Martinez)
O poder transformador de Jesus João 9:1-41


















O Novo Testamento registra vários milagres efetuados por Jesus, e todos eles foram realizados com o
propósito de apontar para Jesus como o Salvador. João 20:30-31.
Entre tantas coisas do encontro com Jesus é que os que a Ele iam movidos pela fé, jamais voltaram
decepcionados. Ninguém que vá a Jesus volta decepcionado, foi assim no tempo de Jesus e é assim
hoje.
Este homem era cego de nascença. A única forma de ser curado seria por meio de um poder
sobrenatural. Era cegueira congênita, isto é, de nascença, o que faz o milagre ainda maior. Ele nunca viu
alguém. Jamais contemplou uma criança sorrindo, uma árvore balançada pelo vento ou mesmo um
pássaro no céu.
A iniciativa foi de Jesus que viu o cego de nascença. Um cego só pode ser visto.
Há ensinamentos que podemos retirar do texto para nosso edificação.
1. A dinâmica do milagre. V.6
Este é o único milagre para o qual Jesus utiliza algum elemento material.
O que podemos aprender com isto?
1. Jesus pode usar recursos naturais para operar o sobrenatural. Pode usar o médico, o medicamento, a
cirurgia entre outros, para efetuar uma cura. Devemos orar pelo médico que nos atende para que ele seja
usado pelo Senhor.
2. Este homem atenderia a ordem de Jesus pela fé ou pelo desconforto. V.6
Ele teve a fé para ir a Jesus, mas também teve o desconforto para ir ao tanque de Siloé a fim de se lavar,
e isso resultou no milagre. Há pessoas que só serão atraídas a Jesus pelo desconforto, mas o Senhor,
que é tão misericordioso, pode nos abençoar, mesmo que sejamos levados pela dor.
3. A obediência faz parte do milagre. V.7.
Não basta a fé. Ela precisa ser seguida pela obediência. Jesus mandou que o cego fosse ao tanque, ele
foi e voltou vendo. Há bênção na obediência.

2. O efeito do evangelho na vida do cego.
2.1 O evangelho gerou transformação.
 Uma das características do evangelho é a transformação que ele opera. Quem se encontra
verdadeiramente com Jesus, jamais será a mesma pessoa. Ele disse: eu era cego, agora vejo. V.8-9.
Não era mais a mesma pessoa. Jesus o transformou em outra criatura.
 O evangelho causa perplexidade. As pessoas ficaram perplexas com o que aconteceu ao homem outrora
cego. Diziam que se parecia com ele, mas não era ele. É exatamente isso que o evangelho causa em
uma pessoas e através dela nos que o cercam: perplexidade.




2.2 O evangelho gerou convicção.
Por mais que tentassem confundir o ex- cego, o que ele havia experimentado era inquestionável: Eu era
cego e agora vejo. V.11; 15; 25.
Sua afirmação foi cheia de convicção, ou certeza. Não era uma impressão, era uma realidade de
transformação.

2.3 O evangelho provocou rendição. 35-38
 O homem creu em Jesus, chamou-o de Senhor e o adorou. Na verdade, o ex-cego reconheceu
que Jesus era Deus encarnado, chamando-o de Senhor, titulo usado para Deus, bem como o
adorou.
 Adorar é render-se, é entregar-se, é submeter-se e isso o evangelho provocou no coração do
homem ex-cego.
 Uma pessoa que verdadeiramente experimente Jesus em sua vida há de manifestar as
mesmas realidades, ou seja: Transformação, Convicção e Rendição.
Conclusão.
 Você já experimentou Jesus verdadeiramente em seu coração?
 Se ainda não, o que falta?

4)SERVIÇO - DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS. Certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo
discipulados. Treine novos Líderes. Deixe os visitantes bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixarem os visitantes
isolados.

5)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los, assim o Espírito Santo vai
trabalhando em seus corações.

