ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 24/07/2016 a 30/07/2016

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- O triunfo da cruz

( Pr Celso F. Martinez)

Colossenses 2:1-19.




A cruz é símbolo de dor, sofrimento e morte.
A Cruz representa também todo o plano de Deus em favor do ser humano, o que
envolve a morte de Jesus, mas também sua ressurreição dentre os mortos.
Este é um assunto recorrente na doutrina de Paulo.




1. Paulo desejava gloriar-se na cruz de Cristo.
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus
Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gal 6:14.



2. Paulo ensina que era a única forma de reconciliação com Deus. Efésios
2:14-16.




3. Era o centro da sua mensagem.
Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado.
I Cor. 2:2.



O contexto aponta para uma sedução doutrinária que propunha outras formas de
ser salvo, que não por meio de Jesus Cristo.
Paulo alertou a igreja sobre este engano. Col.2:4, 8.
O engano de imaginar que a salvação é obtida por meio da observância de rituais
e costumes. 2:8
Por que a cruz é triunfo?





1. A cruz triunfa porque fala de pecado. V. 13
 A realidade de sermos pecadores nos faz mortos espirituais.
 Efésios 2 apresenta, de forma detalhada, a realidade de uma pessoa
espiritualmente morta. Efésios 2:1-6
 Insensibilidade, sob forte influência maligna, vivendo para agradar a si mesmo.

2. A cruz triunfa porque aponta para o perdão de Deus ao pecador. 2:13-14.





Quem deseja saber o peso que o pecado tem no coração de Deus, olhe para a
cruz onde o Seu Filho foi morto.
Na verdade, a cruz nos dá a real dimensão da gravidade do pecado.
O pecado se constitui em uma dívida humanamente impagável.
Por maior que seja a nossa realidade de pecado, o que aconteceu na cruz é
infinitamente maior.

3. A cruz triunfa porque fala de libertação. 2:15-19.
 Não há quem seja mais livre do que aquele que foi alcançado pelo triunfo da cruz.
 Muitos caminham subjugados ao tradicionalismo, a mentira, ao medo, mas
também ao domínio do inferno, que destrói uma vida como um abutre a sua
carniça.
 Não há correntes invisíveis que o aprisione, pois foi liberto.
 A ideia do v.15 é a de um general retornando de uma guerra, trazendo o fruto da
sua conquista, presos, subjugados.
 Através dos acontecimentos da cruz, Deus despojou os principados e
potestades de seu domínio e autoridade incontestados sobre pessoas que agora
vivem sob a autoridade de Cristo.
 O fato de ele os expor publicamente, afirma que eles não são aniquilados, mas
que sua autoridade foi reprimida. Comentário Plenitude.
Conclusão.
Como damos o devido valor à cruz de Cristo?

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.

