ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 08/06/2015 a 13/06/2015

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) - SERVINDO A MINHA GERAÇÃO SEGUNDO O PROPÓSITO DE DEUS
(Pr. Celso F. Martinez)
Atos 13:36
Se perguntarmos a uma criança o que lhe vem a cabeça quando falamos de Davi, talvez ela responda que Davi matou o gigante
Golias. E se perguntarmos para um adulto? talvez logo se lembre do fracasso moral de adultério que Davi viveu com Bate
Seba. E pra Deus? Como Deus se lembra de Davi? Deus diz: Davi é um homem segundo o meu coração. Atos 13:22. E Deus
diz mais: Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Atos 13:36.
Quando Deus se refere a Davi Ele não se lembra de sua bravura, ou vitórias e nem dos fracassos, mas se lembra muito bem
que Davi o obedecia e fazia tudo de acordo com a vontade de Deus.
Conosco também é assim, Deus não se preocupa com as vitórias e fracassos que acumulamos durante nossa vida, mas sim
com o coração que temos. Deus conhece a intenção do nosso coração.
Depois da minha morte. Como eu vou ser lembrado? Abraão era "Amigo de Deus"; Enoque, "O Homem que Andava com
Deus"; Gedeão, o "Varão Valoroso". João, o discípulo amado, "Aquele que mais plenamente refletia a semelhança do
Salvador".
E eu, como vou ser lembrado? Uma pergunta deve nos levar a uma séria reflexão: Poderão dizer de mim que “eu servi a minha
geração segundo o propósito de Deus?”.
Como a igreja pode servir a sua geração, segundo o propósito de Deus?
a) Percebendo os desafios do nosso tempo.
Se estamos confortáveis e a nossa realidade não nos incomoda, alguma coisa está errada. Precisamos pensar que não
podemos servir a geração que passou, nem tampouco a geração que virá. O nosso desafio é “Servir a nossa geração “HOJE”,
segundo a vontade de Deus”. O impacto de Davi em outras gerações, só foi possível porque ele foi relevante na sua própria
geração. O que ele foi no seu tempo serviu de inspiração para outros tempos.
Duas perguntas precisam ser feitas com muita ênfase, seriedade e compromisso:
Quais são as necessidades do meu tempo? Qual o gemido que brota do coração do meu povo? Se não conseguirmos fazer
essa leitura, com muita clareza, não conseguiremos servir. Nossa vida passa de forma tão rápida que não podemos perder
tempo.
Uma das maiores necessidades do nosso tempo, diz respeito a RELACIONAMENTOS. As pessoas buscam por
relacionamentos sinceros, verdadeiros e saudáveis. Há um enorme número de pessoas afetadas de alguma forma por
relacionamentos doentes. Muitos traumas. Muitas feridas difíceis de serem curadas.
Em João 4:35 - O Senhor Jesus disse que seus discípulos vissem os campos que estavam maduros para a colheita. Isto
significa que aquele era o momento para serem instrumentos nas mãos de Deus.
Precisamos descobrir o nosso momento. Ele é único.
Eu tenho me incomodado com o futuro das pessoas que ainda não conhecem a Jesus?
b)
Usando o potencial que Deus deu a cada um.
“Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá; e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá”. Lucas 12:48
Deus nos deu uma missão, e por certo, jamais nos enviaria a fazer algo sem que não nos desse as ferramentas necessárias.
Quando Deus intenciona usar alguém Ele o capacita. Todos nós temos talentos e dons. Eles são dados para serem usados para
a glória do Senhor. Há muitos que não estão pondo seus talentos e dons a serviço do Senhor.
Deus levou Moisés para ser treinado no Egito no melhor curso de liderança da época, com a missão de conduzir o seu povo à
terra prometida. Mesmo as experiências mais dolorosas, Deus as permite para que sejamos treinados para sermos usados por
Ele.
2 Coríntios 1:1-4.
Eu tenho usado meus dons a serviço do Senhor?

c) Trabalhando com fé de que Deus pode operar coisas grandiosas.
Há muitos venenos sendo inoculados nesse tempo. A inversão de valores; a banalização das coisas de Deus; a cultura do sexo,
mas também a desesperança. Ao sermos infectados com esse veneno, passamos a orar não crendo que as coisas possam
mudar. Perdemos a perspectiva da intervenção de Deus, do sobrenatural, mas também do natural que se processa através da
nossa ação cristã no mundo. Nenhuma instituição, nenhum órgão, nenhuma associação pode interferir de forma mais
contundente no seu tempo como a igreja. A mensagem que pregamos é única. Foi dada por Alguém Único, o Filho de Deus,
que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está para sempre. Às vezes parece que celebramos um fatalismo tal, que nos
leva a crer que as coisas são assim mesmo e não podem ser mudadas. Podemos até não ver a mudança, mas pelo menos
devemos morrer tentando.
Você já orou sem crer que realmente Deus poderia intervir?
d) Tendo atitude para interferir na mudança.
A oração sempre foi a maior arma da igreja, mas não a única. É preciso orar, mas também é preciso agir. Às vezes é preciso
orar e esperar, quando nada podemos fazer. Mas há situações em que precisamos orar e agir de acordo com a orientação de
Deus.
Agir sem orar é loucura e irresponsabilidade. Orar sem agir é displicência.
Um grande exemplo de ação para mudar foi o movimento contra a segregação racial nos EUA liderada por Martin Luther King.
A mobilização dos negros boicotando as empresas de ônibus nas quais não podiam viajar constituiu-se em grande impacto em
um País marcado pela segregação racial, isto é, pela divisão das pessoas pela cor da sua pele. Jesus se isolava para orar, mas
também se misturava para agir e interagir com as pessoas. Um dos golpes letais ao avanço da igreja é seu enclausuramento,
seu aprisionamento as 4 paredes do tempo. Devemos vir para adorar, mas sair para servir.
Eu tenho ido à Igreja para adorar e saído de lá para servir?

4)DESAFIO(5 minutos)- Se houver não crentes: Pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus e ser ajudado
por Ele.
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.

