ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 09/03/2015 a 14/03/2015

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

A)COMUNHÃO - QUEBRA GELO

B)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.
C)EDIFICAÇÃO - ESTUDO

Jesus Cristo “oito vezes” incomparável.

(Pr. Fábio)

Hebreus 1: 1 a 3

No texto em que lemos encontramos 8 definições que nos afirmam que o Senhor Jesus é “incomparável”.
1) Jesus é a revelação definitiva de Deus - Quando ouvirmos alguém dizer que Deus disse alguma coisa, temos que
sempre conferir em sua Palavra, pois se o assunto for contrário o que diz a Bíblia, com certeza não vem de Deus. Jesus é a Palavra
encarnada. Jesus é o caminho (devemos percorrer esse caminho). Jesus é a verdade (não precisamos de novidades). Jesus é a vida
(precisamos dessa vida para que a nossa alma tenha paz). João 14:6.
2) Jesus é o herdeiro de todas as coisas - Tudo pertence ao Senhor. Nos enganamos pensando que somos donos de
casas, carros, e tantas outras coisas. Tudo é do Senhor Jesus, ele simplesmente nos permite usar aquilo que é Dele. Hebreus 1: 2.
Quando entregamos nossos dízimos, estamos reconhecendo o valor da Palavra de Deus.
Devemos entregar o nosso dízimo, não porque a Igreja precisa para fazer a obra de Deus ou para quebrarmos qualquer sentimento
de materialismo, mas sim por OBEDIÊNCIA A PALAVRA DE DEUS.
3) Jesus é o criador do mundo - Jesus criou todas as coisas. O universo foi feito por Ele. Nós fomos feitos por Ele, Jesus
conhece nosso ser, cada célula do nosso corpo, Ele sabe que somos limitados, conhece nossos sentimentos, conhece tudo e mesmo
sendo assim, quando ele veio ao mundo escolheu nascer numa manjedoura.
4) Jesus é o resplendor da Glória de Deus - Um dia Jesus vai voltar, então receberemos corpos glorificados para que
possamos contemplar a Glória de Deus. A Glória de Deus é tão grande que nossos corpos precisará ser transformado para que
possamos estar com Ele.
5) Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus - Quer conhecer Deus é só olhar pra Jesus.
6) Jesus sustenta todas as coisas pelo Seu Poder - Tudo que existe é por causa de Jesus. Tudo é sustentado por Jesus.

A galáxia, a terra, os meteoros, tudo foi feito e é sustentado por Jesus. Porque os planetas não se chocam? Porque os meteoros se
desfazem antes de caírem na terra? Por mais que tentem, não há outra explicação. Tudo é controlado por Jesus.
Nós atribuímos as coisas boas a Deus e as coisas ruins ao Diabo. Mas nem sempre é assim. Às vezes uma coisa que parece boa aos
nossos olhos, nem sempre é Deus que está enviando, pode ser que aquela coisa “boa” seja a nossa ruína e às vezes as lutas que
passamos são usadas por Deus para que possamos amadurecer e crescer na Sua presença.
7) Jesus purifica os pecados - Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29
Mas porque ainda existe tanto pecado no mundo? Porque precisamos crer. Crer no Filho de Deus. Jesus morreu e ressuscitou para
que nossos pecados fossem perdoados, mas se não crermos não teremos nossos pecados perdoados.
8) Jesus se sentou à destra da Majestade de Deus - Não obstante sendo tão grande, Jesus veio ao mundo, se fez carne,

se humilhou fez tudo de forma que pudéssemos entender a salvação. Filipenses 2: 5 a 11
Conclusão: Como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação? Hebreus 2:3.
No capítulo de Hebreus 1 não descreve a salvação, mas sim o autor da salvação. A salvação é grande, imponente e muito
importante por causa do seu autor, que é Jesus Cristo.

D)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.
E)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los, assim o Espírito Santo vai
trabalhando em seus corações.

