ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 15/05/2016 a 21/05/2016

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

-

Jesus não desiste de você (Pr. Celso F. Martinez)

Lucas 15:1-10

A população da Brasil em 2013 era de 200 milhões de habitantes. No entanto nunca se viu tantas pessoas solitárias. A solidão é um
mal deste século. Por conta disso, muitos entram em relacionamentos equivocados, movidos pela necessidade de romper com o jugo
da solidão. Ninguém se importa com ninguém. É como o ditado português: Cada um por si, e Deus por todos. A vida está banalizada
e destituída de qualquer valor. Vivemos a cultura da descartabilidade, ou do interesse. Valemos pelo que temos ou pelo que
aparentamos ter. Quem tem muito ou aparenta muito, vale muito, quem nada tem ou aparenta nada ter, nada vale.
Embora sejamos pecadores, Deus no Seu infinito amor, se importa conosco. Deus não nos vê como os homens nos veem. Somos
valiosos para Ele, o que o levou a enviar Seu Filho ao mundo por amor a nós.
Deus não tem um conhecimento hipotético de nós, mas exato. Salmo 103:14.
Se alguém tem plenas condições de nos desprezar este é Deus e ao invés de desprezar, Ele nos ama.
Estas parábolas compõem um quadro que mostra a importância que cada um de nós tem para o Senhor.
1. Porque Ele se importa conosco. Lucas 15:1-2
O pessoal que se aproximava de Jesus era gente considerada desprezível: publicanos e pecadores. Os publicanos ou cobradores de
impostos não contavam com a simpatia do povo. Estavam a serviço do Império Romano, e no exercício do seu serviço, não era raro a
cobrança de propina. Jesus veio chamar os pobres, os desprezados, os párias, e essa atitude Dele provocava muitas críticas e ódio
contra sua pessoa. Tanto os publicanos como os pecadores eram acolhidos por Jesus, pois Ele se importa conosco.
2.
Porque Ele nos vê como pessoas. Lucas 15:4
Deus não nos vê como números. Eram 99 ovelhas, mas uma havia se perdido. É perda de 1%. Para quem pensa em números, isto é
insignificante. Mas Deus não nos vê como número. Ele nos vê como pessoas, com identidade distinta. Conhece-nos pelo nome. Sabe
o que está no íntimo de cada um. O que ninguém vê, ele vê.
3.
Porque Ele nos vê como valiosos. Lucas 15:8
Dracma era moeda grega básica. 100 dracmas formavam uma mina. 6.000 dracmas formavam um talento. Era o preço de uma
ovelha. E 5 dracmas compravam um boi. Portanto era valor expressivo para a realidade da mulher que perdeu apenas uma dracma.
A parábola aponta para o valor que temos para Deus, mas a maior expressão do amor de Deus para conosco está no fato de
Jesus ter morrido por nós, embora pecadores. Romanos 5:8.
4.
Porque uma pessoa que se arrepende traz muita alegria ao coração de Deus. Lucas 15:5, 9 e 10
A volta dos perdidos traz alegria ao coração de Deus. O que enche de alegria o coração do Pai é a restauração de uma pessoa.
Tanto ao encontrar a ovelha perdida quanto a dracma perdida, o sentimento que toma o coração é de alegria. Um pecador que se
arrepende, provoca imensurável alegria ao coração do Pai.
Conclusão: É verdade que o ser humano não é o centro de todas as coisas, como propõe o humanismo. A expressão que sinaliza
para o fato de que Deus não desiste de nós é esta: “até achá-la”. Lucas 15:4 e 8.
E nós ????
Com o quê nos importamos? Estamos preocupados com aqueles que caminham a passos largos para o inferno? Estamos sempre
convidando o não crente para freqüentar nossa célula?

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.

