ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 16/11/2015 a 21/11/2015

1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.
Sugestão para o QUEBRA GELO: Peça cada participante da célula para compartilhar com o grupo em poucas palavras, como foi a
sua semana.
2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.
3)ESTUDO(35 minutos) - Salmos 103 (Pr. Celso F. Martinez)
Muitos têm dificuldades em relacionar-se com Deus, em razão da forma equivocada que muitos o veem. Por exemplo, quem vem de
uma relação adoecida com o seu próprio pai terreno, pode desenvolver dificuldade em se relacionar com o Pai do céu, isto porque o
padrão de conhecimento de Deus fica contaminado pela experiência, muitas vezes traumática, que alguns tiveram no âmbito da
família. Conhecer Deus é uma experiência transformadora. Deus quer se relacionar conosco, e a maior provi disso, foi o fato de ter-se
feito homem, e entrado na história humana na Pessoa de Jesus Cristo.
Este Salmo 103 oferece resposta a duas perguntas básicas: Quem é Deus? E em segundo lugar: O que Deus faz? O grande
pregador do passado Charles Spurgeon dizia que este salmo foi composto no tempo da idade avançada de Davi, portanto, em tempo
quando já havia experimentado vitórias e derrotas. Sua experiência de vitória contra Golias, sua queda moral com Batseba, a
experiência de perdão após sua confissão, entre outros, foram fatos que marcaram a vida de Davi. Diante disso, a descrição que ele
faz de Deus neste salmo, em resposta as duas perguntas acima, constitui-se em algo simplesmente fantástico.
Quem é Deus? A Bíblia diz que Deus é Espírito, no entanto permite que nos relacionemos com Ele.
Você conhece, de forma pessoal, o Senhor Deus?

João 4:24.

Há três elementos descritivos da natureza de Deus que Davi deixa bem claro:
 Deus é compassivo. Salmos 103:8 - Significa que Deus é paciente diante da natureza pecado de cada um de nós. Ele tem
compaixão de nós, não por méritos nossos, na verdade, todos nós somos capazes de atos de bondade, mas também de atos de
maldade. Este conflito é bem descrito pelo aposto Paulo em Romanos 7:18-25.
 Deus é amoroso. Salmos 103:8 e 17 - Alguns leem o Antigo Testamento e deparam-se com o juízo de Deus e ficam em
dificuldade de vê-lo como um Deus amoroso. No entanto Davi, afirma de forma clara, que Deus é amoroso. Seu amor é de eternidade
a eternidade, isto significa que não tem fim.
 Deus nos conhece. Salmos 103:14 - Ninguém nos conhece como Deus nos conhece. Sabe das nossas fraquezas,
contradições, sombras, falhas e mesmo assim continua nos amando. Não há coisa alguma que possamos esconder de Deus. Ele
conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Não podemos fugir Dele. Salmos 139:1-10.
O que Deus faz? Saber quem é Deus nos ajuda a entender o que Ele faz. Ele faz o que faz, por que é o que é.
Que evidências você pode apresentar de que de fato você conhece a Deus?
 Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Salmos 103:3 - Iniquidade é pecado, é a maldade que habita o coração
humano, e nenhum de nós é melhor do que o outro.
Romanos 7:11:32 Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos.
Gálatas 3:22 Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que
creem.
 Deus sara todas as nossas enfermidades. Salmos 103:3 - Normalmente pensamos em enfermidade como o mal que
acomete nosso corpo. Nesse sentido, podemos dizer que, embora Ele tenha poder para curar qualquer enfermidade, nem todos são
curados das enfermidades que afetam o corpo. Na verdade a enfermidade maior que afeta a todos nós e para a qual podemos
encontrar cura é a enfermidade da alma. Todos, invariavelmente podem ser curados na alma, e a maior expressão dessa verdade é
o poder de Jesus que veio ao mundo para nos curar a alma da doença chamada pecado. Todos somos pecadores, portanto todos
nós precisamos ser curados. Romanos 3:23.
 Deus nos abençoa. Salmos 103:5 - “Encher a boca de bens”, é ser abençoado por Deus de forma incomparável.
Bênção não é necessariamente bens materiais. Há muitos que tem bens materiais, mas não são felizes. Mais importante do que
coisas, é a paz, a serenidade, o perdão e acima de tudo, a certeza de que estaremos com Ele. Jesus prometeu isso. João 14:1-6.
Se você não conhece a Deus de forma pessoal, você está disposto a conhecê-lo hoje?

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 frequentadores 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 frequentadores 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 Jesus confessando-o diante dos homens.
6) LEMBRETE: Nossa CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS será dia 08/12/2015 - terça -feira, na Igreja às 19:30 horas.
Lembrem-se, as células não se reunirão nas casas, faremos a CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS na Igreja.
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.

