ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 19/06/2016 a 25/06/2016

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 -

“Dor” - O estímulo para ir além da superfície. (Pr. Celso F. Martinez)

II Coríntios 4:16-18

O sofrimento e a dor são enigmas em todas as culturas e em todos os tempos. É fácil entender quando um homem mal sofre, mas
como entender quando um homem bom sofre?
A menos que haja desconforto e angustia suficientes, a maioria de nós não se entrega ao trabalho duro de olhar para o
próprio interior com mais seriedade e profundidade. Mudamos o nosso comportamento quando a dor de permanecer igual
passa a ser maior que a dor da mudança.
Alguns de nós que já estamos na igreja há muito tempo, precisamos de uma crise ou necessidade extrema para mudarmos.
Paulo era alguém que entendia de sofrimento. 2Coríntios 11:25-28 e 2Timóteo 3:11
No mergulho abaixo da superfície provocado pelo sofrimento: ...
a) pode nos levar a ver o que não gostaríamos de ver.
b) pode nos levar a sentir o que não gostaríamos de sentir.
c) pode nos levar a tomar decisões que não gostaríamos de tomar.
d) pode nos tornar em pessoas que Deus gostaria que nos tornássemos.
O sofrimento que acontece por fora provoca algo precioso dentro de nós.
II Coríntios 4:16
Deus não está nem um pouco preocupado em quanto nós melhoramos por fora. Se emagrecemos, se fazemos academia, se fizemos
plástica. O que mais importa ao Senhor é o que nos tornamos por dentro. O que está fora perece, mas o que está dentro se renova. O
que está fora envelhece, o que está dentro rejuvenesce.

I.

II.
Por maior que seja, a tribulação é passageira. II Coríntios 4:17
É comum pensarmos que a nossa é a maior tribulação vivida por uma pessoa. Paulo diz que é momentânea.
III.
A tribulação na vida do servo de Deus é didática.
O sofrimento é altamente didático. Aprendemos mais com o sofrimento do que com a festa. Salmos: 119:67 e Filipenses 4:11
IV.

A tribulação é sinalizadora da eternidade. Romanos 8:18

Conclusão:
Como você enfrenta a sua dor?
Ao sair de alguma experiência de dor e sofrimento, você conseguiu perceber o que foi acrescentado a sua vida?

4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo
discipulado. Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o visitante isolado. 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 pelos visitantes antes de convidá-los,
assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.

