ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 01/05/2016 a 07/05/2016

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 - A importância da consolidação (Pr. Celso F. Martinez) Atos 15:36-41
Na medida em que as convicções cristãs vão se formando à partir dos ensinos de Jesus e dos apóstolos, começa a haver uma
ruptura entre judaísmo e cristianismo. Um dos principais elementos de ruptura foi a questão da circuncisão e da guarda da Lei de
Moisés. A importância do cap.15 de Atos está no fato de apresentar a primeira confissão de fé da igreja cristã, ou seja, o primeiro
documento da igreja e que serviu de base para doutrinamento dos novos convertidos. No ato da conversão fica resolvida a questão
da eternidade, no entanto a formação doutrinária deve se iniciar à partir desse momento, e isso se chama consolidação.
Consolidação é a ação de fortalecer os irmãos na fé em Cristo. E a forma mais adequada e eficaz de promover a
consolidação é o discipulado um a um.
Todo novo convertido enfrenta muitas lutas e possibilidades de desanimar e mesmo recuar na sua decisão de seguir a Cristo.
Enfrenta incompreensão em casa, zombaria dos colegas de trabalho e da faculdade, os desafios de viver um novo estilo de vida,
pautado nos valores do Reino de Deus e que se opõem aos valores desse mundo, entre outros. Seguir a Cristo é o mais fascinante
projeto de vida e requer coragem e se faz necessário que haja a consolidação.
A célula é um instrumento indispensável para a consolidação, de modo que na Célula, todos podem ser fortalecidos e ajudados no
seu crescimento na fé em Cristo Jesus. É possível uma pessoa sinceramente salva, porém com convicções não bíblicas e até
contrarias a bíblia. Estas dificuldades não são resolvidas no momento da conversão, mas sim devem ser atendidas no processo de
consolidação.
Paulo e seus companheiros foram visitar as igrejas que haviam plantado, para ver como estavam. Atos 15:36. Isso é Consolidação.
Por que a Consolidação é tão importante?
1) A consolidação fortalece a fé salvadora.
Todos dizem ter fé, mas nem sempre a fé salvadora. A fé salvadora é aquela que reconhece em Jesus Cristo o único que pode salvar.
Atos 4:12; João 14:6, Efésios 2:8-9 entre outros são textos que afirmam a suficiência de Cristo para a salvação.
No caso do texto, alguns vindos do judaísmo estavam afirmando que a salvação precisava ser atrelada a circuncisão. Atos 15:1
(veja nota no rodapé)
Aceitar essa ideia punha em risco a mensagem bíblica de que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo.
Você entende a importância da Consolidação para o fortalecimento da fé?
2) A consolidação fortalece a convicção libertadora.
Há muitos que vem para o evangelho conservando crendices que escravizam. Ou seja, nosso país é extremamente religioso desde a
sua colonização. Todos nós somos oriundos de histórias familiares marcadas pela presença da religião, na maioria das vezes, uma
presença religiosa mística e sem conteúdo da Bíblia.
Neste Brasil marcado por tanto misticismo é natural que muitos crentes conservem a nova fé misturada ao misticismo da fé antiga.
Para muitos a dificuldade em abrir mão da fé antiga soa como rejeição a tradição familiar e não são poucos os que se sentem como
traidores da sua tradição. Precisamos, no entanto entender, que uma das coisas que mais escravizam é a tradição. Só a exposição à
Bíblia é capaz de cancelar o medo e a culpa presentes em muitos e torna-los livres do medo. A consolidação é necessária como
instrumento de libertação. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32, 36.
Você já foi ajudado por alguém que lhe acompanhou e fortaleceu sua fé?
3) A consolidação promove proteção.
Não só o individuo que vem para o evangelho traz uma bagagem de convicções equivocadas, como será exposto a tantas outras
informações e ensinos equivocados mesmo dentro do cenário chamado evangélico. Muitos se decepcionam, se machucam e ficam
confusos diante de tantas mensagens e ensinos totalmente vazios de conteúdo bíblico.
A consolidação, portanto é vital para a proteção tanto do novo crente quanto do crente mais antigo.
Como você pode ser instrumento para consolidação de outros?

Conclusão: Para reflexão:
Há alguém que você conhece que precisa ser consolidado na sua fé?
Nota: CIRCUNCISÃO
Cerimônia religiosa em que é cortada a pele, chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Os meninos
israelitas eram circuncidados no oitavo dia após o seu nascimento. A circuncisão era sinal da ALIANÇA que Deus fez com o
povo de Israel (Gn 17.9-14). No Novo Testamento o termo às vezes é usado para designar os israelitas (Gl 2.8; Cl 4.11; v.
NTLH). Outras vezes significa a circuncisão espiritual, que resulta numa nova natureza, a qual é livre do poder das paixões
carnais e obediente a Deus (Jr 4.4; Rm 2.29; Cl 2.11; Fp 3.3).

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.

