ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 13/03/2016 a 19/03/2016

1)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: www.mda.com.br; www.google.com.br; www.youtube.com.br
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.
3)EDIFICAÇÃO - ESTUDO O que é isso que se chama Igreja (Pr. Celso F. Martinez) I Coríntios 1:10-31
A igreja de Corinto, talvez não seja o modelo de igreja que desejamos, como Éfeso, mas certamente é a igreja que mais se
assemelha a igreja moderna. Os conflitos existentes naquela igreja são os mesmos que afetam a igreja hoje. Por mais que seja uma
igreja altamente problemática, continua sendo igreja de Deus. Quem busca uma igreja perfeita para se tornar membro, certamente
não vai encontrar e se encontra ela deixara de ser perfeita até o momento que você fizer parte dela.
No entanto, mesmo com sua diversidade e multiplicidade de pessoas, histórias, culturas familiares, o que nos une é infinitamente mais
forte do que as coisas que normalmente nos separam. A igreja deve viver em harmonia e deve pregar a palavra da cruz - A
palavra da Cruz era emblemática para o apostolo Paulo. I Coríntios 2:2
Quando lhe perguntaram qual era a sua mensagem, Paulo respondeu: “... mas nós pregamos a Cristo crucificado ...” I Cor. 1:23
Para o povo de Corinto, a cruz era argumento louco e até idiota. Era um tropeço para os israelitas, e uma idiotice para os gentios ou
não judeus. Era uma mensagem anti-intelectual, o que era ridículo para uma sociedade que celebrava a cultura e a razão. A
mensagem da cruz não fazia sentido para as pessoas ao tempo de Paulo.
O cristianismo emprestou a cruz um sentido diferente do que ela representava ao tempo de Jesus. A Lei Mosaica definia como
maldito aquele que fosse pendurado em uma cruz. Deut. 21:23. Foram os persas os primeiros a promoverem a execução em massa
na cruz. Heródoto (sec.Va.C) fala que 3.000 foram crucificados ao tempo de Dario, Persa. Os fenícios a propagaram como pena
capital por toda região da Mesopotâmia. Os romanos a transformaram em instrumento de tortura e lhe deram o nome de cruz. Só os
não-romanos podiam ser mortos por esse meio, se constituindo em crime grave aplicá-lo a um cidadão romano. Os romanos referiamse a morte por cruz, como sendo crudelíssima e horribilíssimo suplício.
Para uma igreja intensamente encorajada a olhar para si mesma, egoísta e superficial, adoecida nos seus relacionamentos,
namorando o mundo e perdendo o poder, a mensagem da cruz faz-se necessária e urgente. Seu brado é vigoroso e urgente.
O que significa a Palavra da Cruz?
1) A cruz mostra a dimensão da nossa realidade de pecadores.
Quem desejar saber a dimensão do pecado, o que ele representou para Deus, olhe para a cruz onde seu único Filho foi cravado.
2) A cruz mostra o quanto Deus odeia o pecado.
Deus odeia o pecado, ama, contudo o pecador, e a cruz nos dá a dimensão disso. Romanos 8:32
3) A cruz mostra a grandeza do amor de Deus. Romanos 5:8
4) A cruz fala de renúncia.
Só haverá verdadeira renuncia se entendermos o significado da cruz. Quem entende a mensagem da cruz aprende a renunciar. Jesus
renunciou o céu, a serventia dos anjos, veio ao mundo, fez-se homem, e nessa condição enfrentou a cruz. Filipenses 2:5-8
5) A cruz fala de consagração.
Renuncia fala de deixar algo, consagração fala de entregar algo. 2 Coríntios 5:15
Qual a entrega que Deus quer de nós? Não são o nosso dinheiro, os bens, a influencia e os talentos, mas sim a própria vida.
Quem dá o que é, dá prazerosamente o que tem.

UM PEQUENO ENIGMA
Num culto de inauguração de uma nova igreja, o pregador enfia a mão no bolso, pega alguma coisa, retira a mão do bolso e
a levanta para o alto:
– Tenho algo valioso escondido aqui em minha mão direita, alguém tem um palpite do que é?
– Uma moeda, arrisca um.
– É algo muito mais valioso do que uma moeda! E vou dá-lo a quem acertar o que é.
– É um anel de diamantes, arrisca outro, em meio às risadas do público.
– É muito mais valioso que um anel de diamantes!
As pessoas ficam em silêncio, tentando decifrar o enigma.
– Vou lhes dar umas dicas, diz o pregador, o que eu tenho escondido aqui em minha mão direita é valioso o bastante para
movimentar a economia de um país. Se for devidamente cuidado pode gerar indústrias e empregos, trabalho e renda. E cabe aqui, na
palma da minha mão. E agora, alguém tem um bom palpite?
Um adolescente levanta e mão e diz com convicção:
– É uma semente!
O pregador abre a mão e mostra para os ouvintes um grão de milho. Todos aplaudem o jovem!
– Esta igreja que se inaugura neste dia também é uma semente. Se vocês cuidarem dela com amor, se investirem nela seu
tempo, esforço e talentos, se a colocarem como prioridade em suas vidas, ela irá gerar muitas bênçãos para vocês mesmos
e para suas famílias, amigos e vizinhos.

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.

