ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 11/05/2015 a 16/05/2015

1)COMUNHÃO - QUEBRA GELO
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma
infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet.
Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br; www.youtube.com.br
2)ADORAÇÃO - CÂNTICO 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)EDIFICAÇÃO - ESTUDO
Somos “nada” sem Deus. (Carlos Anselmo)
Tiago 4: 13 a 17
Através de noticiários, já vimos muitas pessoas sendo assassinadas, parecia coisa distante, mas agora estamos vendo acontecer
com muita frequência em nossa cidade e até bem perto de nós. Talvez pensemos que essas pessoas provavelmente estivessem
envolvidas com crimes, drogas, atos ilícitos, mas não devemos julgar. Todavia se trata de vidas que tiveram o seu fim.
Você soube de algum acontecimento recente de alguém que foi assassinado?
A Bíblia, mesmo tendo sido escrita a muitos anos atrás já nos alerta sobre isso. Devemos analisar como temos vivido e como temos
agido em relação ao que acontece ao nosso redor. Nós como povo de Deus, temos a nossa responsabilidade e de maneira nenhuma
podemos ficar inertes, sem saber o que fazer ou achando que temos o controle sobre o dia de amanhã.
Neste texto, Tiago nos confronta quanto a nossa independência de Deus, quanto ao sentimento de arrogância, prepotência, auto
suficiência. Muitos de nós programamos o nosso futuro sem considerar a soberania de Deus.
Tiago 4: 13 “Ouçam agora, vocês que dizem: “Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali,
faremos negócios e ganharemos dinheiro”.
Quem age assim acha que o tempo esta em suas mãos. Programa seu futuro, objetivos, metas, sem levar Deus em consideração.
Quantas vezes, nos descuidamos e achamos que podemos caminhar sozinhos? O autor não condena o desejo de obter lucro lícito
com o trabalho, mas condena a atitude egoísta de fazer tudo sem Deus.
Tiago 4: 14 “Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece
por um instante e depois se dissipa”.
Quem sabe o que acontecerá amanhã? Provérbios 27:1 “SÓ DEUS SABE O QUE ACONTECERÁ NO NOSSO MANHÃ”.
Deus já nos conhecia antes de nascer. Sabe de cada pecado nosso do passado, do presente e do futuro, já havia nos escolhido para
servi-lo muito antes que pudéssemos imaginar. Deus é tão bom conosco. O que iremos fazer com o que recebemos? O que vamos
fazer com a nossa vida? Tiago pergunta : QUE É A VOSSA VIDA?
A ideia de neblina, provavelmente fosse como aquela sobre um rio pela manhã e logo quando vem o sol ela se dissipa.
Em outras palavras, Tiago está dizendo: Nós somos definitivamente “nada” sem Deus. Gênesis 3:19b.
Tiago 4: 15 Ao invés disso, deveriam dizer: “Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo”.
Neste versículo ele nos ensina como devemos falar e agir com HUMILDADE. Devemos ser humildes. A humildade consiste em
entender a minha condição limitada de pecador. Reconheço que sem Deus não posso fazer planos, ou até posso, mas serão falíveis.
Mas quando Deus está junto é diferente. Quando dizemos: “QUERENDO DEUS” ou “SE DEUS QUISER” não é o meu querer que
prevalecerá e sim o querer de Deus. Provérbios 19:21.
Tiago 4: 16 “Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna”.
Existem muitas pessoas presunçosas, arrogantes, orgulhosas, inchadas, soberbas. Parece que nunca passaram pela cruz de Cristo.
São pessoas que se vangloriam em si mesmas, do seu poder, do seu intelecto ou condição social, quando a Palavra nos ensina que
a nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo. Quando somos, TRANSPASSADOS com essa verdade, nossa atitude é de humildade,
de quem teme a Deus. Quando essa não é a nossa realidade e temos atitude diferente, então, é como quem está no maligno.
Romanos 5.11 - Provérbios 16:18 - 1João 2:16.
Tiago 4: 17 “Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado”.
No nosso dia a dia, surge com frequência, várias oportunidades de fazer o bem aos outros, especialmente no suprimento de
necessidades físicas. Todos nós somos capazes de fazer o bem. Porque, às vezes não o fazemos? Nossa fé precisa ser praticada.
Aquilo que cremos precisa ser expressado em atitudes. Fé sem obras é morta. E quando não fazemos isso, estamos pecando.
Omissão é pecado e deixar de orar também é pecado. 1Samuel 12:23.
Conclusão: Precisamos compreender que nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Não há em nós motivo algum para soberba,
arrogância ou prepotência e sim, com o coração humilde, devemos nos afastar do pecado e fazer o bem a exemplo do nosso Mestre
Jesus Cristo.

4)SERVIÇO - DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS. Certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo
discipulado. Treine novos Líderes. Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o
visitante isolado.
5)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los, assim o Espírito Santo vai
trabalhando em seus corações.

