ROTEIRO PARA CÉLULAS

de 21 a 26 de novembro

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..
3) Estudo:

A doutrina da salvação
João 3:16
(Culto do dia 20/11/16 manhã) Pr Celso
A Salvação:

 É o ato pelo qual Deus outorga 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 abrange:
 Salvação é um ato de Deus, mas também uma ação humana.
1. Regeneração. João 3:3-5; Gálatas 6:15.
 É o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido,
por meio da fé em Jesus Cristo.
Pressupostos para a regeneração: Tito 3:3-6.
 1. Arrependimento. Atos 20:21; 26:20; II Cor. 7:10
 2. Fé. I Pedro 1:9
2. Justificação
 Ocorre simultaneamente com a regeneração.
 É o ato pelo qual, considerando os méritos de Jesus Cristo, Deus absolve, no
perdão, o homem dos seus pecados e o declara justo, capacitando-o para uma
vida de retidão diante de Deus, e de correção diante dos homens.
Romanos 5:1; Romanos 3:20; 3:28; Gálatas 2:16;
3. Santificação
 É o processo que, começando com a regeneração, leva o homem à realização dos
propósitos de Deus para sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição
moral e espiritual de Jesus.
Filipenses 2:12-13; I Tes. 4:3; 4:7; Hebreus 6:9
4. Glorificação.
 É o ponto culminante da obra da salvação.

 É o estado final, permanente, da felicidade dos que são redimidos pelo
sangue de Jesus.
 João 3:16; João 5:24; Romanos 8:29-30; I Coríntios 1:20; Apocalipse
21:3-4.
Podemos ter certeza de salvação: João 5:24
Não perdemos a salvação: João 6:35-37
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 pela 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.

