ROTEIRO PARA CÉLULAS
1)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. Líder, dê oportunidade para
toda célula participar da reunião. Peça um integrante da célula para trazer o quebra gelo.
Lembrando sempre que quebra gelo deve ter a participação de todos.
2)CÂNTICO - Escolha um cântico conhecido. Líder, você pode também escolher um dos
integrantes da célula para trazer o Louvor. Lembrando sempre que deve levar o CD e a letra
da música para distribuir..
Coisas que todos nós necessitamos e só Jesus pode dar
(08/11/16)
João 8:1-11. (Pr Celso)












Todos nós temos necessidades as mais variadas.
Há algumas que outros podem suprir para nós, mas há algumas que só Jesus pode
satisfazer.
A situação da mulher pega em ato de adultério a coloca em condição de terror.
Quais os sentimentos que tomaram o coração dessa mulher?
1. Vergonha.
2. Culpa.
3. Medo
Uma jovem de 25 anos em Alagoas se enforcou após fotos intimas serem divulgadas. Já
aconteceu também no RS, Piauí e São Paulo.
Uma delas disse: “hoje de tarde dou um jeito nisso. não vou ser mais estorvo pra
ninguém".
O que Jesus ofereceu a esta mulher e todos nós necessitamos?

1. Jesus ofereceu respeito. V.10
 O sentimento das pessoas era de desprezo. Desprezo é um dos piores sentimentos que
alguém pode sentir.
 É um termo usado para referir-se a uma esposa.
 Jesus não a tratou como as demais pessoas. Ele a olhou não como um objeto, mas como
uma pessoa, um ser humano com sentimentos e necessidades.

2. Jesus ofereceu amor. V.10
 O sentimento que embalava os corações naquele momento era o ódio contra aquela
mulher.
 O sentimento de falsa justiça misturada a religião é capaz de conduzir às atitudes mais
violentas e insanas.
 Jesus endireitou-se, e certamente olhou para ela. Um olhar absolutamente diferente. O
primeiro de ódio. O segundo de amor.
 O primeiro de repúdio, o segundo de aceitação.
3. .Jesus ofereceu perdão. V.11



“Nem eu te condeno”, significa que Jesus a perdoava.
O perdão tem enorme capacidade de trazer alívio.



É o único remédio para a culpa.

4.Jesus ofereceu recomeço. V.11





Vai e não peques mais.
Nova chance e novo recomeço.
Recomeço é escrever a história de forma diferente.
Isto, dar nova chance, nova oportunidade.

Conclusão.
FOLHA EM BRANCO
Certa vez um vestibular de uma faculdade de propaganda teve como um dos itens uma “redação
livre”, para a qual havia apenas um tema em comum a todos os vestibulandos. E o tema
era: “Descreva o que você vê na folha anexa”.
Só que a tal folha anexa, uma página de papel comum, estava em branco. A maioria virou a folha
para ver se havia algo no verso. Não havia. E lá no fundo um apressadinho levantou a mão e
chamou a atenção do professor:
– Mestre, minha folha está em branco
O mestre só olhou por cima dos óculos, com aquele ar de reprovação. E aí todo mundo entendeu:
o que era possível enxergar numa folha em branco?
Quando as notas saíram, eu, curioso, fui perguntar ao mestre qual tinha sido o critério de
avaliação. E ele me disse:
– Quanto mais surpreendente a resposta, mais alta a nota.
A resposta mais comum foi “Nada” e mereceu nota 4.
Foram apenas duas notas 8 e uma delas até hoje mexe comigo. Alguém escreveu:
– VEJO UMA OPORTUNIDADE!
4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da sua célula
estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade. Instrua os membros da célula a
não deixarem os visitantes isolados. Treine novos Líderes. Distribua tarefas a todos da célula
como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para distribuir); Levar um quebra gelo; Levar um
lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar visitantes; Orar durante a semana para a
célula; Organizar os eventos da célula (como comemoração de aniversários, visita a orfanatos,
visita a asilos, etc.) .
5)EVANGELISMO - Líder, incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore antes de
convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.

Exclusivo para o líder de célula:
Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus para
que lha conceda, ao menos tenha paixão.
Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto do
que você diz é verdade para você.

