ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 22/06/2015 a 27/06/2015

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
Mais Sugestões: CADEIA NACIONAL Pergunte ao grupo: Se você tivesse oportunidade de durante 15 segundos falar uma
mensagem na TV em cadeia nacional, o que você diria?
Líder: Dê um tempo curto para todos pensarem e cronometre os segundos de cada um.
Objetivo: Perceber qual a mensagem o que tem sido a mais importante para os membros da célula, pois cada um vai falar o que
entende ser muito importante.
Aplicação: Nós não temos 15 segundos de tempo na TV, mas temos tanto tempo com os irmãos, amigos, familiares, conhecidos e
outros. Compartilhe o que é importante pra você.

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)-

SIMPLIFICANDO A VIDA (Pr. Cícero Neto) Mateus 10:16

Você já complicou algo que era para ser simples? Como foi?
Você algum dia já deve ter percebido como o ser humano gosta de complicar as coisas. Nós complicamos porque muitas
vezes pensamos que o simples não é bom, ou não está certo, e que o extraordinário não virá a partir de algo simples. Esse é um
pensamento errado. Na verdade, o extraordinário freqüentemente acontece por meio da simplicidade. A história de Naamã é um
grande exemplo disto que estamos falando (II Reis 5:1-19). Ele não acreditou na direção simples de Deus para ele, mas com o
conselho dos seus servos decidiu fazer o simples, e só então experimentou o extraordinário.
A vida que Deus tem para cada um de nós é uma vida extraordinária, mas nós muitas vezes não conseguimos vive-la por
que gostamos de complicar as coisas e dessa maneira, acabamos saindo do projeto de Deus que nos leva ao extraordinário.
Esquecemo-nos que o extraordinário de Deus virá através do simples. A Bíblia nos mostra que Jesus era simples, tão simples que
muitas pessoas não acreditavam que algo tão extraordinário, como a salvação, poderia vir de alguém tão simples. A vida que Deus
tem para nós é simples, mas cheia de coisas extraordinárias. Não podemos complicá-la se quisermos viver uma vida abençoada.
Você deseja o extraordinário de Deus?
Então seja simples.
Observação importante: Ser simples não é ser “trouxa”, “boca aberta”, bobo, etc...! Jesus era muito inteligente e astuto e nos
recomendou que fôssemos também (Mt 10:16), no entanto, Jesus sempre utilizou sua esperteza em concordância com a Lei e
sempre para beneficio do Reino de Deus e não apenas para o seu próprio benefício ou para levar vantagem sobre os outros.
Simplificando em três áreas:
1) Simplifique suas emoções e seus relacionamentos. Pessoas emocionalmente constantes se relacionam melhor com
as outras pessoas. Como é difícil conviver com pessoas que não sabem controlar suas emoções, num dia estão bem e no outro não
mais. Isso acaba afastando as pessoas. A Bíblia nos mostra que quem não sabe controlar suas emoções pode acabar tomando
decisões complicadas, como Jonas, por exemplo, Quando decidiu ir para Társis e não para Nínive (Jn1). Não deixe que suas
emoções afetem seus relacionamentos e dominem você. Proponha-se a amar as pessoas, ser doce, verdadeiro, elogiar, confrontar,
dar presentes, etc... Simplifique.
Como seria pra você uma pessoa difícil (complicada) de se relacionar?
E como seria pra você uma pessoa fácil (simples) de se relacionar?
R.: Seja a fácil (simples) então!!!
2) Simplifique as finanças. Muitas pessoas vivem uma vida totalmente enrolada na área financeira e isso atrapalha todo o
resto. Pessoas assim, ficam impossibilitadas de viver o extraordinário, pois não estão livres para desfrutar dele. Organize-se
financeiramente. Aprenda a distinguir o que você quer do que o que você realmente precisa. Mulheres, resistam ao consumismo!
Domine-se. Homens também. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a ter domínio próprio (Gl 5:22) para que você possa ser
equilibrado. Simplifique.
O que você acha da expressão “tá estressada vá as compras!”muito presente em nossa sociedade?

3) O mais importante, simplifique seu relacionamento com Deus. Lembre-se que Jesus é simples e o nosso
relacionamento com Ele também deve ser. Não invente modas, hábitos e costumes que complicam e torna pesada a sua vida de
leitura e oração. O que Deus deseja simplesmente é que você vá para a presença Dele e o conheça cada vez mais. Deus não
despreza um coração quebrantado e contrito, simples assim (Sl 51:17). Seja disciplinado no seu TSD (Tempo a sós com Deus), que
quer dizer: Seja firme na sua leitura bíblica e tempo de oração e o extraordinário acontecerá. Simplifique.
O que podemos inventar que se tornaria pesado em nosso “relacionamento com Deus”?
R.: Invencionices de religiosidade, por exemplo, subir escadaria da penha para pagar promessa e etc...

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

