ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 15/06/2015 a 20/06/2015

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)- O QUE TODA IGREJA PRECISA PARA CRESCER? (Pr. Celso F. Martinez)
Atos 9:23-31
A conversão de Paulo é a mais importante da história. Foi tão forte que aparece 3 vezes no Livro de Atos cap:9; cap:22 e cap:26.
Paulo nasce espiritualmente com ardor missionário e profético e começa da forma como todos nós devemos começar: cheio do
Espírito Santo. Não havia muito tempo que a igreja nascera e aqui não se refere a uma igreja específica, mas sim a igreja cristã em
geral. As marcas apresentadas aqui e que servem de identificação dos elementos que resultaram no crescimento da igreja, são
elementos que toda igreja precisa em qualquer tempo e lugar. Crescimento no Livro de Atos é sempre conseqüência.
O que as Igrejas precisam para crescer?
1. A igreja precisa estar em paz.
O ambiente era de perseguição, mas isso não tem a força de estancar a paz da igreja.
Há duas coisas que têm a capacidade de roubar a paz da igreja:
a. O pecado não confessado.
b. Conflitos relacionais não resolvidos.
·
2. A igreja precisa ser fortalecida.
A igreja é fortalecida quando busca semelhança com Jesus. Na verdade o fortalecimento da igreja enquanto grupo será sempre
resultado da edificação das pessoas que fazem parte daquela comunidade.
3. A igreja precisa do poder do Espirito Santo.
É o Espirito Santo quem atua na vida das pessoas. Sem o Espírito Santo a igreja perde o fôlego. Fica sem vida.
4. A igreja precisa andar no temor do Senhor.
É o temor do Senhor que faz o crente andar em santidade. É o temor do Senhor que nos inspira a fugir do pecado que tão de perto
nos rodeia. Infelizmente, existem muito mais pessoas querendo se tronar semelhante a ídolos do nosso tempo do que tornar-se
semelhantes a Jesus.
Conclusão: COMO MATAR UMA IGREJA.
1- Não a frequente, mas quando você for lá, procure algo para reclamar. Com certeza você sempre vai encontrar. Fique de olho.
2- Ao comparecer a qualquer atividade, se dedique a encontrar falhas nos líderes. Veja se o pastor ou dirigentes estão fazendo as
coisas corretas. Se encontrar falhas fale, espalhe para os outros. Critique de verdade. Agora, quanto às coisas boas que fazem ou
dizem, não comente nada, não elogie, fique na sua, em absoluto silêncio.
3- Nunca aceite missão, compromisso ou incumbência alguma; lembre-se que é mais fácil criticar do que realizar.
4- Se o Pastor, Conselho, Junta Diaconal ou qualquer outro líder pedir sua opinião sobre importante assunto, responda que não
tem nada a dizer e depois espalhe como deveriam ser as coisas, em sua "opinião".
5- Não faça mais que o absolutamente necessário, porém, quando o Pastor e a liderança estiverem trabalhando com boa vontade
e interesse para que tudo corra bem, afirme que sua Igreja está sendo dirigida e dominada por um grupinho.
6- Não leia os Boletins de sua Igreja; afirme que neles não há nada de interessante e que eles deveriam ser diferentes.
7- Se você for convidado para qualquer cargo, simplesmente seja esperto e recuse. Alegue que você não tem tempo e depois
critique com a seguinte afirmação: "Essa turma quer sempre mandar na Igreja e eu sou uma pessoa democrática". Sou diferente
deles, eu me preocupo com os outros e com a Igreja.

8- Quando você tiver qualquer problema de relacionamento com o Pastor, Diácono ou qualquer líder; procure se vingar fazendo
acusações e divulgando "erros" por eles cometidos. Não será difícil pois este pessoal está cheio de falhas humanas.
9- Proclame sempre e em todas as oportunidades que sua igreja não tem amor, e que todos são muito falsos e hipócritas. De
preferência fale isso na ausência daqueles que são objeto das suas críticas, pois macular a vida do outro é um bom instrumento
para matar uma igreja.
10- Sugira, insista e cobre a realização de cursos, palestras, acampamentos, recitais, mas, quando forem realizados não se
inscreva, nem compareça, e diga que foi mal feito.
11- Se você receber questionários solicitando sugestões não o preencha. E se a liderança da igreja não "adivinhar" suas ideias e
pontos-de-vista, critique e espalhe a todos dizendo que você é ignorado e que não te dão importância.
12- É fundamental que você deixe de orar, afinal, falta de oração sempre dá bom resultado quando se pretende matar uma igreja.
13- Assuma o compromisso de nunca participar de reuniões de oração, e arranje as desculpas mais esfarrapadas para não
fazê-lo. E quando não houver mais oração, diga que a culpa é do pastor, afinal “pastor é pra isso...”.
14- Não esqueça que o dízimo é mandamento bíblico para sustento da obra, assim, não há nada melhor para matar uma igreja do
que deixar de devolver a Deus o que Lhe pertence. É importante também que você, mesmo não sendo dizimista fiel, esteja sempre
pronto para opinar nas despesas da igreja, assim, comprometendo o orçamento, e atribua a dificuldade financeira ao pastor ou ao
ministério de finanças.
15 - Após tudo isso, quando sua Igreja não tiver mais reuniões, boletins, acampamentos, boa música, trabalhos de evangelização,
etc. e etc....estufe seu peito e diga: EU NÃO DISSE QUE ISSO IA ACONTECER?

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

