ROTEIRO PARA CÉLULAS

de 28 de novembro a 03/12

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 -

Diante do tribunal de Deus
Romanos 14:7-12
Culto do dia 20 /11/16 noite Pr Celso

“ O dia em que terei de prestar contas sobre minha vida perante Deus está
próximo”. João Paulo II (Praça de São Pedro, 2003)















A frase que dá início a nossa reflexão nesta ocasião de S.Sa. Papa João Paulo
II, pressentindo que não muitos anos de vida pela frente.
Suas palavras apontam para uma das mais claras e sérias afirmações da
Bíblia: Há um juízo eterno para todos os homens.
Um dos maiores agnósticos dos EUA, Robert Ingerlsoll, fez várias conferências
e palestras impugnando a Bíblia e a existência de Deus. Certa feita, no Estado
de Nova York proclamou suas dúvidas sobre a veracidade da Bíblia e a
existência de Deus. No fundo do salão, havia um bêbado, que com voz
pastosa, exclamou: “ Tenho grande esperança de que tenha razão, Bob. Estou
contando com isso!”.
O Deus construído na modernidade é um Deus de bondade, misericórdia,
amor, perdão, porém, sem justiça.
É como se Deus fosse reconstruído pelas linhas da tolerância, amor
generalizado e boa vontade universal.
Salmo_7:11 Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os
dias.
Jer_11:20 Mas, ó Senhor dos exércitos, justo Juiz, que provas o coração e a
mente, permite que eu veja a tua vingança sobre eles; pois a ti descobri a
minha causa.
2Ti_4:8 Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor,
justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os
que amarem a sua vinda.
Nessa nova concepção de Deus, não existem leis que exijam obediência
absoluta. Deus é redefinido de acordo com os interesses dos homens.
Numa sociedade em que cada um tem sua própria lei, não há ordem, mas sim
o caos. Da mesma forma, em uma sociedade em que cada um tem sua própria
concepção de Deus, não há ordem, mas sim o caos.
Não obstante o que cada um de nós pense ou diga sobre Deus, a única
verdade que prevalece é aquela apresentada por Ele mesmo, na Sua Palavra,
a Bíblia.
O juízo é uma realidade, anunciada:





Jesus Cristo falou sobre o juízo.
Os apóstolos falaram sobre o juízo.
Assim, há algumas verdades que são inevitáveis, quando pensamos em
julgamento divino:

1. O juízo é inevitável.
 Um dos credos mais antigos do cristianismo afirma:
 “Creio em Deus onipotente, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; que
nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de
Pôncio Pilatos e sepultado; e ao terceiro dia ressurgiu da morte, que subiu ao céu,
e assentou-se à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os
mortos”. Credo dos Apóstolos. 4o. século.
1.1 Julgamento é coerente com a justiça de Deus.
 A justiça é impossível sem julgamento, assim como não pode existir
penalidade.

lei sem

1.2 É coerente com a misericórdia de Deus.
 O julgamento não colide com a misericórdia, ao contrário. Ser misericordioso sem
ser justo é contradição.
1.3 Julgamento é coerente com o amor de Deus.
 O Deus de amor é um Deus de justiça. É por amar que Deus é justo.
 Deus é justo porque ama. Deus ama porque é justo.

2. O julgamento é para todos.
 A Bíblia fala de uma série diferente de julgamentos.
 Há julgamento dos crentes, não se trata de julgamento do sentido de condenação,
mas sim de avaliação, trata-se da ocasião em que Cristo dará recompensas aos
Seus
 2Co 5:10 Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do
tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo
o que praticou, o bem ou o mal. II Cor. 5:10);
 Julgamento das nações (Mateus 25::31-46);
 Julgamento dos mortos iníquos no Grande Trono Branco (Apocalipse 20:11-13).
3. O julgamento para o qual devemos nos preparar.
 Os céticos e zombadores, riem quando se fala em um juízo divino.
 Assim como no passado riram da previsão que Noé fizera do dilúvio, mas ele
aconteceu.
 Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do
homem.
 Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé
entrou na arca, e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Lucas 17:26-27
 Riram de Jeremias quando predisse a destruição de Jerusalém;
 Riram de Ló, quando avisou os homens de Sodoma e Gomorra que iria derramar
fogo e enxofre, e isso aconteceu;
 Riram de Amós quando preveniu Israel sobre o juízo que vinha, e ele aconteceu;
 Continuam rindo quando ouvimos o que Paulo disse: “Mas Deus, não
levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os
homens e em todo lugar que se arrependam; porquanto determinou um dia
em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso

ordenou; e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os
mortos”. Atos 17:30-31
(Bispo Warren Candler)
A caveira que denunciou um crime
Uma lenta procissão fúnebre entrou num cemitério para o sepultamento de um
familiar. Em meio a comoção e soluços dos que assistiam, o pastor confortava o grupo
aglomerado ao lado do esquife para o último adeus, antes de descer as correntes para
a cova. Abandonando o grupo, dois garotos observavam os túmulos vizinhos, quando
se detiveram assustados ante um osso do crânio na terra que se mexia. Apavorados,
viam o crânio se locomover e projetar-se em saltos.
Notificado o caso, o coveiro aproximando-se virou com o pé a caveira para desvendar
o mistério, e viu que um grande sapo era o responsável pelo espectro. Mas o fato
tornou-se ainda intrigante ao ele notar que na parte superior do frontal havia um
grande prego atravessado.
Uma forte chuva havia desterrado aquele esqueleto, mas o coveiro lembrou-se de
havê-lo, há vinte anos, tido por morto, em estranhas circunstâncias, de enfarto.
Imediatamente comunicou ao departamento de polícia, que investigando, descobriu
um ato de homicídio de uma viúva e de seu amante, que confessaram terem
assassinado a vítima com um golpe fatal na nuca com o prego, enquanto ele dormia.
Ocultaram o crime por vinte longos anos. Jamais imaginariam que após estes anos
sua obra seria levada a juízo. Depois de vinte anos o braço da lei os apanhou.
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.

