ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 29/05/2016 a 04/06/2016

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 - Seja livre: quebre o poder do passado (Pr. Celso F. Martinez) Filipenses 3:12-16.
Em igrejas emocionalmente saudáveis, as pessoas percebem como o passado afeta sua capacidade de amar a Cristo e aos outros
hoje. A área mais forte de atuação do inimigo na vida de uma pessoa é a área emocional. Há uma relação intrincada entre o tipo de
pessoa que somos hoje e nosso passado. Muitos elementos do passado serviram para nos moldar, mas o mais importantes deles é a
família. Os mecanismos do passado são mais reais do que possamos imaginar. Podemos fazer coisas absolutamente certas com
motivos absolutamente errados. Uma pessoa que vive tentando agradar aos outros, pode ter como base o fato de que muitas vezes
não foi reconhecido e valorizado dentro de casa pela família. Padrões inadequados do passado impedem que uma pessoa viva uma
vida livre em Cristo no presente.
Como ser livre do passado? Como quebrar o poder do passado?
1) Quebramos o poder do passado quando sabemos para o que fomos alcançados por Cristo Jesus. Filipenses 3:12
Jamais podemos nos esquecer de que temos um alvo para o qual devemos caminhar. Nosso alvo não pode estar somente nesta vida.
I Coríntios 15:19. Caminhamos na direção de estarmos com o Senhor, mas enquanto isso não acontece, somos chamados para
nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:13. Ninguém consegue avançar se não olhar para o alvo. Alvo dá
sentido à vida. Hebreus 12:1-2.
2) Quebramos o poder do passado quando deixamos o passado no passado. Filipenses 3:13
Quem anda olhando para trás acaba tropeçando. Há muitos que são reféns do seu passado. É como se a vida estivesse ancorada em
episódios tristes do passado que as impedem de ter uma vida vitoriosa. O passado deve ficar no passado. Não há coisa alguma que
possamos fazer que altere o passado, no entanto há algo que devemos fazer que interrompa o efeito do passado na nossa vida
presente. Jesus Cristo veio para nos trazer liberdade, e quanto mais o conhecemos, tanto mais ficamos livres das correntes invisíveis
que nos aprisionam.
Há fatos do seu passado que lhe perturbam?
3) Quebramos o poder do passado quando entendemos que ainda que estejamos longe do alvo, estamos mais longe ainda do
ponto de partida. Filipenses 3:16
Paulo disse que “devemos andar de acordo com o que já alcançamos”, isto é, o que já recebemos de Cristo nos coloca bem distante
do nosso ponto de partida. Vamos caminhando para mais perto de Cristo e cada vez mais distante do nosso passado de pecado e
ignorância espiritual.
Ninguém consegue esquecer plenamente o passado, no entanto podemos lembra dele sem que isso nos afete no presente.
Você está disposto a confiar em Cristo para lhe ajudar a se libertar?

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.

