ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 06/03/2016 a 12/03/2016
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “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

1)COMUNHÃO - QUEBRA GELO

2)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.
Mas, eu confio em ti (Pr. Celso F. Martinez)
Salmos 31:1-14
Deus tudo faz para captar nossa atenção. Às vezes até permite que passemos por tribulações inimagináveis, para que o vejamos,
naquele ponto em que não nos resta mais nada. Sofrimento e aflição se constituem em uns dos maiores enigmas da experiência
humana. Há pessoas que passam por sofrimentos inimagináveis. Exitem pessoas bondosas, que são tomadas, de repente, de uma
avalanche de situações de tragédia e sofrimento, deixando-as perplexas e paralisadas, por outro lado existem pessoas que embora
perversas, não passam por tantas tribulações.
O fato de vivermos em um mundo afetado pelo pecado impõe a todos nós, a possibilidade de enfrentarmos sofrimento e aflição.
Ninguém pode colocar-se além da possibilidade de sofrer.

3)EDIFICAÇÃO - ESTUDO

Há alguns equívocos em relação ao sofrimento.
a) O servo de Deus não pode passar por tribulação.
b) Sofrimento é resultado de pecado. Embora o pecado sempre traga consequências, nem sempre, porém, o sofrimento é fruto
de pecado cometido.
c) Sofrimento é peso da mão de Deus.
d) Sofrimento é resultado de falta de oração e comunhão com Deus.
Este salmo brotou em momento de crise profunda, e muitas figuras bíblicas fizeram uso dele.
a) Jonas: 2:8 faz referencia ao versículo 6 deste Salmo.
b) Salmos 31:5 emprestou linguagem a Jesus para suas ultimas palavras na cruz.
c) Na velhice, o Salmo 71 começou com a substância dos versos 1-3.
d) É sugerido que a situação que possibilitou o salmo foi I Samuel 23 ou a revolta de Absalão descrita em II Samuel 15.
Quando a expressão “Mas eu confio” se aplica?
1) Eu confio em Ti quando me armam laços. Salmos 31:4
Qualquer um de nós pode viver o mesmo conflito que Davi viveu, ou seja, ser alvo de ciladas e armadilhas preparadas para nos
destruírem. Como a realidade do mundo é marcada pela competição e disputa, isto se torna uma realidade muito presente. Nossa
atitude deve ser a mesma de Davi: “mas, eu em Ti confio”.
2) Eu confio em meio a aflição e angústias da minha alma. Salmos 31:7
3) Não são poucas as situações que nos angustiam afligem a alma. Filhos, casamento, trabalho, escola, entre outros, nos
oferecem possibilidades de muita angústia e aflição. Nossa resposta deverá ser a mesma que Davi deu: “mas, eu confio em Ti”.
4) Eu confio em Ti mesmo quando todos me desemparam. Salmos 31:12
Desamparo e abandono são experiências que muitos vivem. Quando em momentos de aflição, quando a presença e apoio de
pessoas próximas nos são tão necessários, o abandono tem a capacidade de potencializar nossa dor. Davi viveu a experiência do
abandono e de não ter quem o ajudasse. Mas mesmo assim, nossa firmeza deve ser a mesma de Davi: “mas, eu em ti confiarei”.
5) Eu confio em Ti quando muitos murmuram contra mim. Salmos 31:13
Estar na boca dos outros gera ansiedade e angústia. Mesmos assim, Davi afirmava com toda convicção: “mas, eu confio em Ti’.
6) Eu confio em Ti porque Tu és o meu Deus. Salmos 31:14
A base de confiança de Davi não estava em si mesmo, na sua posição de rei, no poder e recursos disponíveis, mas sim no fato de
que o Senhor é o seu Deus. Deus todo poderoso e capaz de nos suprir em todos os momentos.

4)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.
5)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los, assim o Espírito Santo vai
trabalhando em seus corações.

