ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 23/11/2015 a 28/11/2015

1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.
Sugestão para o QUEBRA GELO: Pergunte em sua célula se existe alguém que quer compartilhar com o grupo sobre algo que tenha
vivido, que a célula foi indispensável para que pudesse passar pelo problema.

2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.
3)ESTUDO(35 minutos) - Coisas que acompanham a salvação (Pr. Celso F. Martinez)

Hebreus 6:9
Um dos ensinos mais importantes do Novo Testamento é sobre a Salvação. Quando a Bíblia fala em salvação está tratando da
realidade a ser experimentada na eternidade, isto é, todos nós haveremos de enfrentar a eternidade, a vida pós-tumulo, e é aqui
nesta vida que decidimos onde vamos passar a eternidade. Jesus veio ao mundo para nos garantir a eternidade junto Dele.
João 3:16 e João 5:24.
O que é a Salvação: É o ato pelo qual Deus oferece ao pecador, pela sua graça, mediante arrependimento e da sua fé em Jesus
Cristo como único Salvador e Senhor, o perdão para os pecados e a certeza de vida eterna.
A salvação acontece quando respondemos voluntariamente ao convite dado pelo Senhor, através do sacrifício de Jesus na cruz do
Calvário. A única forma de sermos salvos é pela entrega, pessoal e sincera da nossa vida a Jesus. Ninguém é salvo por ser boa
pessoa, ou por outro qualquer meio que não por Jesus Cristo. Efésios 2:8-9; I Timóteo 2:5-6; João 14:6.
A Carta aos Hebreus é um Livro cuja a autoria é desconhecida. Seu propósito foi de explicar Jesus para o povo judeu. Neste texto
aprendemos que há coisas que acompanham a salvação, isto é, uma pessoa verdadeiramente salva, demonstra algumas marcas em
sua vida.
Quais são as coisas que acompanham a salvação?
1. O salvo torna-se nova criatura. 2Coríntios 5:17.
O Novo Testamento utiliza algumas figuras que referem-se a experiência de conversão. Conversão não é mudança de religião, é
mudança de coração. Uma das expressões é esta: ser nova criatura. Uma pessoa salva muda por fora de forma natural, porque
mudou por dentro. Suas atitudes mudam, seu jeito de ser muda e estas mudanças são operadas pelo Espírito Santo que vem habitar
o nosso coração quando entregamos nossa vida a Jesus. Gálatas 3:26 e Gálatas 4:6.
Muitos pensam que o que ocorre na igreja é uma lavagem cerebral. Ninguém tem o poder de mudar o coração de uma pessoa a não
ser Deus e isto Ele faz através do Espírito Santo. Com certeza é um extraordinário milagre dentro do coração, e quem o experimenta
pode até não saber explicar, mas sabe que algo maravilhoso está acontecendo dentro do coração.
Você tem segurança de que realmente está salvo?
2. O salvo aprende a amar os irmãos. 1João 2:9-11; 1João 3:14-15; 1João 4:7-21.
Uma das primeiras evidências de que de fato somos salvo é a disposição de acertar relacionamentos. Muitos foram terrivelmente
machucados em relacionamento íntimos. As feridas provocadas nos relacionamentos são profundas e dolorosas, mas quando Jesus
entra no nosso coração, isto passa a nos incomodar e brota, gerado pelo Espirito Santo, o desejo de acertar. Deus enche o nosso
coração de amor, e o amor cura. Amar Cura.
Jesus disse que o amor é a marca mais importante do cristão. João 13:34-35.
No Novo Testamento, AMOR não é um mero sentimento, mas uma atitude, por isso Jesus deixa este mandamento.
Você consegue perceber as coisas que acompanham a salvação em sua própria vida?
3. O salvo demonstra mudança de comportamento. João 8:1
Não mudamos porque somos forçados, mas sim porque somos inspirados. É o amor de Deus que nos constrange. II Corintios5:14.
A mulher pega no ato de adultério, Jesus disse para que ela fosse em paz e não pecasse mais.
Você gostaria de ver as pessoas que lhe são muito queridas experimentando a salvação que Jesus oferece?
4. O salvo deseja obedecer a Deus. Mateus 7:2
Um dos princípios mais importantes da Bíblia é a obediência. A obediência ao que o Senhor ensinou deve ser motivada pelo amor e
não pela força. Alias, no mundo espiritual TUDO QUE É FORÇADO NÃO FUNCIONA. Deus não aceita coisa alguma que seja
forçada, e Ele conhece muito bem o nosso coração. Uma pessoa verdadeiramente salva quer obedecer, e o faz por causa do amor
que sente pelo Senhor.
O que você está disposto a fazer para isso?
Líder, este assunto é muito oportuno para convidar pessoas a confessarem Jesus como Senhor e Salvador.

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 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.

