ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 25/05/2015 a 30/05/2015

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
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.

2)ADORAÇÃO - CÂNTICO

A Igreja que inspira. (Pr. Celso F. Martinez) Atos 13:1 a 12
Temos várias igrejas no Novo Testamento. Alguém pode dizer o nome de algumas delas? Corinto; Éfeso; Tessalônica; Antioquia;
Tiatira; etc….. Devemos nos inspirar nelas. Não invejar. Ter inveja é querer o que o outro tem, mesmo sabendo que não temos
condição pra isso e a inspiração é ver o que o outro tem ou faz e usar como exemplo.
Nós como cristãos, devemos viver de tal forma que possamos ser inspiração para outros. Mateus 5:16.
A Igreja de Antioquia deve nos inspirar. Nela aconteceu a primeira viagem missionária. Essa Igreja não era uma Igreja perfeita, pois,
como a nossa, ela era constituída de gente pecadora.

3)EDIFICAÇÃO - ESTUDO

Quando olhamos para a Igreja de Antioquia podemos retirar algumas coisas que deve nos inspirar:
a) A Igreja que inspira é aberta a pessoas.
A Igreja de Antioquia era uma Igreja heterogenia, lá existia judeus, negros, pessoas de cidadania romana, etc. Tinha gente de todo
tipo: gente problemática, gente imperfeita, gente falha, gente pecadora … mas que buscava melhorar com a Graça de Deus.
O que eu posso fazer, como igreja, para ser mais aberto às pessoas?
b) A Igreja que inspira é comprometida com o serviço.
A maioria das Igrejas querem ver a manifestação do Espírito Santo, mas nem todos querem servir. Enquanto servimos, Deus age.
Não é na comodidade, mas sim no serviço que Deus se manifesta.
O que eu tenho feito com a intenção de servir as pessoas?
c) A Igreja que inspira é comprometida em buscar a Deus.
O que as pessoas da Igreja de Antioquia fez antes de enviar os missionários? Eles jejuaram e oraram. A Igreja que caminha de
joelhos sempre triunfa. Às vezes, nos reunimos muito, falamos muito, mas não oramos o suficiente. Todo Líder precisa ter tempo a
sós com Deus. O Líder tem que ver primeiro Deus, depois os homens. Quem vê o trono de Deus vence qualquer batalha.
Nós podemos dizer que temos separado uma parte do nosso tempo diariamente para buscar intimidade com Deus?
d) A Igreja que inspira é aquela que é aberta a direção do Espírito Santo
Nenhum método substitui a direção do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo quer falar, mas fechamos nossos ouvidos.
Temos ouvido a voz de Deus para solucionar nossos problemas?
e) A Igreja que inspira é aquela que tem o olhar para fora.
A Igreja de Antioquia era uma Igreja missionária. Estava preocupada com aqueles que estavam perdidos, que ainda não conhecia
Jesus.
O que eu tenho feito para tornar Jesus conhecido?
f) A Igreja que inspira é aquela que não despreza a batalha espiritual
Elimas estava sendo instrumento das trevas para desviar a atenção do pro-consul para que ele não ouvisse a Palavra de Deus.
Satanás investe pesado para que nossa atenção seja desviada, mas Paulo, “cheio do Espirito Santo”, percebeu a ação de satanás.
Satanás investe muito ainda hoje para que a Palavra de Deus não seja pregada, por exemplo: Quando a Palavra começa a ser
pregada nos dá um sono incontrolável. Você já viveu isso?
Conclusão: Verdadeiramente devemos nos inspirar na Igreja de Antioquia, mas antes devemos lembrar que a Igreja não é o “templo”
e nem são “eles” como muitos costumam se dirigir a sua Igreja.
Antes de tudo devemos lembrar que a IGREJA SOMOS NÓS.
Somos “nós mesmos” que devemos usar a Igreja de Antioquia como exemplo.

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.

