ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 17/07/2016 a 23/07/2016

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 - Eu sou Jesus

(Pr. Celso F. Martinez) Atos 9:1-22
Há muitos e impressionantes registros de conversões no Novo Testamento, mas a conversão de Paulo, porém, foi a mais importante,
pois Deus o usou poderosamente para espalhar a mensagem do evangelho para milhares de pessoas no seu tempo. Foi tão
importante que aparece registrada em três textos do Livro de Atos: Atos 9; Atos 22 e Atos 26. Milhões ao longo dos anos, tem sido
tocados através dos escritos que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. Conversão não é mudança de religião, é sim mudança
de coração efetuada pela ação do Espírito Santo no coração de uma pessoa.
Há algumas verdades importantíssimas sobre a conversão de Paulo que precisamos ter em mente.
1. A conversão de Paulo foi um encontro com uma pessoa. O desafio do evangelho não é para aceitação de um corpo de
ensinos maravilhosos, e de fato o são. Não é o chamado para um estilo de vida diferente, embora isso também esteja
presente. Não é um encorajamento para uma nova relação entre as pessoas, e isto também está presente no chamado do
evangelho. O maior desafio do evangelho é para aceitarmos uma pessoa, e crermos que essa pessoa foi enviada por Deus
para salvar o pecador. Isto é sintetizado na mensagem de Lucas em Atos: I Timóteo 2:5-7.
2.

A conversão de Paulo foi um encontro com alguém que venceu a morte. O mundo já viu grandes lideres com
ensinamentos maravilhosos.
a) Mahatma Gandhi - Influenciou mais de 350 milhões de pessoas em uma revolução pacífica. Durante 20 anos, ele lutou
em uma não-guerra sendo a voz do povo e mobilizando líderes de outros países. Conseguiu que a Índia se tornasse um
país independente. Seus ideais de paz e de uma vida natural são exemplos para milhares de pessoas em todo mundo,
até hoje.
b) Martin Luther King - Teve milhares ao seu lado durante a luta pelo fim da desigualdade social, com seus protestos e
discursos motivadores. Uma das frases mais famosas que existem foi dita por ele “Eu tenho um sonho”.
c) Nelson Mandela - Foi o mais importante líder africano da história. Lutou pelos direitos de um continente inteiro e
ganhou um prêmio Nobel da Paz. Dedicou toda a sua vida aos direitos humanos e, até hoje, tem milhões de
seguidores.
d) Sidarta Gautama - Mais conhecido como Buda. Foi um príncipe da atual região do Nepal que renegou os prazeres e a
riqueza em busca do verdadeiro caminho da espiritualidade. Existem muitas correntes do budismo em todo o mundo
com milhões de seguidores.
e) Maomé - Fundou o Islamismo, a religião que mais cresce no mundo atualmente. De uma personalidade forte, Maomé
instituiu os princípios da nova religião em 622 d. C. Hoje os mulçumanos contam com cerca de um bilhão de adeptos no
mundo, influenciando vários governos e conflitos.
De nenhum, porém, pode ser dito que venceu a morte e ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, venceu
a morte e isso faz toda a diferença.

3.

A conversão de Paulo foi um encontro com alguém que é Deus encarnado. A Bíblia diz que Jesus é Deus encarnado. É
o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1:12. Quando Jesus se apresentou diante dos discípulos após a sua
ressurreição, Tomé fez uma declaração que aponta para a divindade de Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos
o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não meter a mão no seu lado, de
maneira nenhuma crerei. Oito dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus,
estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Chega aqui o teu dedo,
e vê as minhas mãos; chega a tua mão, e mete-a no meu lado; e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe
Tomé: Senhor meu, e Deus meu! João 20:25-28
Creio no evangelho não porque seja atrativo, mas sim porque é a verdade. John Stott

4.

A conversão de Paulo foi um encontro com alguém que tem poder para transformar uma vida. O que Jesus faz não é
maquiagem. Jesus não veio para melhorar a vida de uma pessoa, ainda que o evangelho quando entra no coração, mude a
pessoa. O que Jesus opera é transformação. II Coríntios. 5:17.

5.

A conversão de Paulo foi um encontro com alguém que é o único que tem poder para salvar o pecador. A maior
necessidade do ser humano é de salvação, isto é, de ter sua vida preparada para a eternidade, que um dia vai chegar para
todos nós. E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens,
em que devamos ser salvos. Atos 4:12. Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Porque o Filho do homem veio
buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10.

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 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 antes de convidá-los, assim o
Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.

