ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 09/11/2015 a 14/11/2015

1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.
Sugestão para o QUEBRA GELO: ADIVINHAR PROFISSÕES. Antes da chegada do grupo em sua casa para a reunião da célula,
corte vários pedaços de papel e escreva neles profissões como: TEFEFONISTA; PEDREIRO; COZINHEIRO; ADVOGADO; MÉDICO;
SAPATEIRO; DENTISTA; PROFESSOR; etc… (uma profissão em cada papel). Dobre os papéis para distribuir.
Inicio do quebra gelo: Divida a célula em 2 grupos. O primeiro grupo pega o papel e mostra o que está escrito para todo o seu grupo.
Não deixando que o segundo grupo saiba o que está escrito. A dinâmica é a seguinte: O grupo que pegou o papel vai fazer a mímica
da profissão para o outro grupo adivinhar qual é a profissão. Quando acertar, troca, o grupo que adivinhou é que faz a mímica para o
outro acertar qual é a profissão. E assim sucessivamente até acabarem os papéis. Quem acertar mais é o grupo vencedor.
2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.
3)ESTUDO(35 minutos) - Parábola do coração de cada um (Pr. Celso F. Martinez) Marcos 4:1-10; 13-20
Parábolas eram histórias que o Senhor Jesus contava com o propósito de transmitir um ensino espiritual. Há muitas delas no Novo
testamento. Cada uma tem uma finalidade específica. Esta é chamada de Parábola do Semeador, mas na verdade ela fala dos vários
tipos de solo onde a semente é lançada, por esta razão chamo esta reflexão de Parábola do coração de cada um.
Essa parábola é uma ilustração de como o Reino de Deus chega aos mais variados tipos de corações.
A semente é a Palavra de Deus que é semeada de muitas maneiras. Através dos pregadores itinerantes, dos anônimos que visitam
os hospitais e presídios; dos amigos que interessados no nosso bem estar espiritual, compartilham a palavra de Deus conosco,
mesmo com a resistência que, pelo desconhecimento, muitos de nós já manifestamos.
A semente é a mesma, o solo, porém, que representa o coração humano varia de pessoa para pessoa. Cada um pode sondar seu
próprio coração e perceber que tipo de coração tem sido o seu. Esta percepção é pessoal e muito íntima.
A explicação da parábola é muito simples, e fácil de compreender, até por que, era um ensino que o Senhor Jesus queria dar aos
seus discípulos, gerando neles encorajamento para as possíveis dificuldades que o semeador enfrenta.
Jesus fala que o Reino de Deus é como uma semente lançada a terra e cai em quatro tipos de solos:
1. A primeira caiu à beira do caminho. Marcos 4:4 - Essa primeira semente é aquela que caiu à beira do caminho, e logo vindo
Satanás, procura tirar a palavra que foi semeada. Isso acontece de muitas maneiras. Pode ser através da pressão dos amigos, de
decepções com pessoas cristãs ou outra qualquer forma. Tudo que atua e ameaça tirar a semente no coração tem a mão do
inimigo.
2. A segunda caiu entre pedras. Marcos 4:5 - A semente que caiu entre pedras é aquela que é recebida com alegria, mas por
não ter raiz profunda, quando vem a tribulação, que é um grande teste de convicção, a pessoa desanima e volta atrás. Tribulação faz
parte da vida de todo mundo, e muitas vezes mais ainda na vida do cristão, isto por que o desafio do evangelho é para um estilo de
vida absolutamente contrário ao padrão desse tempo. Ninguém é forçado a seguir a Cristo, mas aquele que aceita o desafio de seguilo, precisa saber que não há tribulação alguma que tenha força suficiente para nos separar do amor de Deus.
Romanos 8:35-39.
3.
A terceira caiu entre espinhos. Marcos 4:7 - A semente que caiu entre espinhos é aquela que é sufocada quando a pessoa
quer caminhar para frente, olhando para trás, isto é, quer seguir o Senhor Jesus Cristo, pensando nos cuidados deste mundo.
Certamente que seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida, mas exige renúncia, e a motivação que deve nos levar a isso é o
grande amor de Deus por nós. Se o que Jesus fez na cruz não for suficiente para nos inspirar, nada mais o será.
4.
A quarta caiu em boa terra. Marcos 4:8 - A semente que caiu em boa terra é aquela que encontra um coração pronto e
predisposto. Um coração como a terra fofa, macia e que acolhe a semente, permitindo assim que ela germine e comece a dar fruto.
O fruto da semente na vida do cristão se manifesta quando passamos a viver um estilo de vida semelhante a vida de Jesus, marcado
pelo amor, compaixão, perdão, misericórdia e humildade, características que facilmente encontramos no Senhor Jesus.
Esse é o desafio, e cada um de nós deve se perguntar sobre que tipo de coração tem sido o nosso.
Não importa se o nosso coração não está sendo aquele que produz fruto, pois Deus pode mudar isso.
● Sinceramente, você consegue identificar que tipo de coração tem sido o seu?
● Qual o maior obstáculo que você enfrenta para seguir a Cristo de todo coração?
● Que necessidade você precisa que a célula ore?
● Você está disposto a pedir a Deus que faça do seu coração terra fofa e que transforme você em verdadeiro discípulo de
Cristo, isto é, cada dia buscando se tornar semelhante a ele?

4)MOMENTO DE ORAÇÃO (10 minutos) - Compartilhamento de pedidos e agradecimentos. Faça um amigo oculto (um
orando pelas necessidades do outro). Lembrar de orar pela: Multiplicação da célula e Novos lares anfitriões.

5) DESAFIO:
a) MULTIPLICAÇÃO - Multiplicar sua célula até AGOSTO DE 2016.
Para isso, Líder, escolha já entre os freqüentadores de sua célula, uma pessoa que tenha condição para ser um Líder Aprendiz, ore
muito por ele e o treine em sua própria célula. Essa pessoa deverá também, fazer o curso TLC (Treinamento de Líderes de Células),
ministrado pelo Pr. Celso na EBD.
b) BATISMO - Batizar pelo menos 2 pessoas da sua célula até AGOSTO DE 2016.
Para isso, Líder, é preciso que sua célula tenha muitos visitantes. Antes de convidar uma pessoa para frequentar sua célula, primeiro
ore por ela, peça que o Espírito Santo toque seu coração quando você for convidá-la. Se a pessoa não atender seu convite, não
desanime e lembre-se que a obra é de Deus, você é somente um instrumento nas mãos Dele.
Se houver não crentes em sua célula, pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus.
Se não houver não crentes, desafie o grupo a trazer visitantes não crentes na próxima semana.
Se houver freqüentadores ainda não batizados. Explique o verdadeiro motivo do Batismo, que é a obediência a uma ordem de Jesus.
Não precisamos sentir o desejo de se batizar, simplesmente precisamos obedecer.
Em Mateus 10:32 e 33 Diz que Jesus nos confessará diante do Pai se nós o confessarmos diante dos homens. O Batismo é uma
grande oportunidade de obedecer a Jesus confessando-o diante dos homens.
6) LEMBRETE: A T E N Ç Ã O M U D A N Ç A
D E
D A T A.
a) Nossa CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS que antes estava marcada para o dia 01/12/2015 - terça-feira, M U D O U A D A T A
para dia 08/12/2015 - terça -feira, que será na Igreja às 19:30 horas.
Lembrem-se, as células não se reunirão nas casas, faremos a CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS na Igreja às 19:30 horas.
Teremos a presença da Banda da Igreja Batista Atitude Central da Barra, autores do louvor NADA TEMEREI. Vai ser uma noite
tremenda. Incentive a sua célula a levar muitos visitantes, principalmente os não crentes.

