ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 23/03/2015 a 28/03/2015
A)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
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
Santidade (Pr. Celso F. Martinez)
1 Tessalonicenses 4:1 a 12
Quando lemos um texto sempre devemos procurar a sua idéia principal. Neste texto que acabamos de ler a idéia principal se resume
em uma palavra apenas “SANTIDADE”. Santidade é o tema fundamental dos evangelhos em toda a Bíblia.

O evangelho não veio para apenas melhorar a vida de alguém, mas para transformar.

Essa transformação não é algo que pode acontecer ou não, mas é algo real. Assim que temos um encontro com Cristo, ele mesmo
começa, em nós, o processo de santificação, que é uma real transformação de vida. Nós somos lapidados para uma vida de
Santidade. É no dia a dia que demostramos essa transformação, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso
namoro, na faculdade ...
Santidade tem 3 aspectos:
1) Santidade Moral - É o que eu sou quando ninguém está vendo.
Qual é o meu comportamento quando eu estou longe das pessoas que me conhecem?
Qual é o meu comportamento quando estou sozinho em frente à internet?
Nós somos chamados para sermos diferentes.
2) Santidade Relacional - É o que eu sou com o outro irmão.
Podemos ter a santidade moral, mas não ter a santidade relacional.
Somos capazes de julgar nosso irmão com tanta firmeza, mas convivemos tão bem com o nosso pecado.
Eu costumo ajudar o meu irmão quando ele está em pecado, ou somente o critico?
3) Santidade Social - É aquilo que eu sou com relação ao mundo, com os de fora.
É muito fácil ser crente dentro da Igreja, mas e fora dela? Somos igualmente crentes fervorosos?
Em 1 Tessalonicenses 4:11 e 12 nos ensina a andarmos de forma que não escandalize os “de fora”. Não devemos ser brigão. Não
devemos nos meter em confusão. Não devemos ser encrenqueiros. etc...
“Dou um boi pra não entrar numa briga , mas uma boiada para não sair dela”. Isso é um pensamento ímpio.
Tratar de seu próprio negócio. Nada mais é do que: “tratar de sua vida e não da vida dos outros”. Devemos andar honestamente.
Como eu sou com os meus vizinhos?
Como eu sou no trânsito?

Conclusão: Não é fácil viver assim. Sozinho não conseguiremos, mas Jesus nos enviou o Espírito Santo para nos guiar.

Sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que sejamos SANTOS.

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.

