ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 12/10/2015 a 17/10/2015

1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.
2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.
3)ESTUDO(35 minutos) - O segredo para andar em vitória

Texto : Romanos 8: 1 a 17
Todo servo de Deus deseja andar em vitória, isto é, não ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Infelizmente desejar não
representa necessariamente viver em vitória. Há muitos servos de Deus que andam em derrota, com uma vida sem sentido pleno, às
vezes até aprisionadas por tantas coisas que impedem uma vida abundante.
No texto lido, Paulo nos ensina que é possível ter vida vitoriosa, e para tanto o Senhor nos deu Seu Santo Espírito. O que faz uma
pessoa realmente convertida é a ação do Espírito Santo no coração. Sem o Espírito Santo uma pessoa pode ser convencida, mas
não convertida. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9.
Na conversão somos justificados e regenerados e ali começa a caminhada de santificação, quando o Espírito Santo atua para
produzir em nós a natureza de Cristo.
Quando nos convertemos ao Senhor Jesus, somos feitos filhos de Deus. João 1:12. E como fruto dessa realidade, o Senhor envia ao
nosso coração o Espírito Santo Consolador. Ele é o selo de que somos filhos. Romanos 8:14,16.
(Pr. Celso F. Martinez)

Mas, mais do que receber o Espírito Santo, precisamos andar de acordo com Sua direção. Vejamos o que o texto diz:
1. Receber o Espírito Santo e andar segundo a sua direção nos livra da condenação. Romanos 8: 1
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A presença do Espírito
Santo no coração é a garantia de que somos de Cristo, mas precisamos andar de acordo com Sua direção continua.
Você já tem o Espírito Santo habitando o seu coração?
2. Receber o Espírito Santo e andar segundo a sua direção nos livra da inclinação para as coisas da carne.
Há uma luta renhida entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. Só com a presença dominante do Espírito Santo é que
poderemos obter vitória. A Nova Versão Internacional dá uma clareza maior ao texto:
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente
voltada para o que o espírito deseja. Romanos. 8:5. NVI
3. Receber o Espírito Santo e andar segundo a sua direção nos leva a buscar agradar a Deus. Romanos 8:8-9.
Querer agradar a Deus não é a mesma coisa de estar agradando a Deus. Na verdade precisamos decidir a quem queremos agradar.
É neste ponto da caminhada cristã que muitos desanimam e voltam atrás. Deus jamais deixa de nos amar, no entanto Ele respeita
nossa escolha, afinal, nenhum relacionamento pode ser forçado, principalmente com Deus. Tudo que é forçado não funciona.
Você consegue sentir quando agrada ou desagrada a Deus?
4. Receber o Espírito Santo e andar segundo a sua direção produz intimidade com Deus. O desejo do coração do Pai é de que
tenhamos intimidade com Ele, assim como um pai deseja ter com seu filho. Quando o Espírito Santo vem habitar em nosso coração,
passamos a ter intimidade com Deus. Paulo diz que podemos clamar: Aba Pai. Romanos 8:15.
Aba é uma expressão aramaica que significa paizinho. Aparece três vezes no Novo Testamento. Marcos 14:36; Gálatas 4:6 e
Romanos 8:15. É uma forma carinhosa de um filho se referir ao seu pai. Deus quer que tenhamos intimidade com Ele, mas isso deve
ser espontâneo e sincero.
O que você faz para ter mais intimidade com o Senhor Jesus?
Conclusão. Nada na vida cristã é feito sem a ação do Espírito Santo. Ele vem habitar no nosso coração e opera em nós a
transformação que só Ele pode efetuar. Nosso desafio é de andar segundo a Sua direção.

4)DESAFIO (5 minutos) - Se houver não crentes: 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.
5) 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.
6) LEMBRETE:
a) Dia 18/10/2015 - domingo, todas as células deverão comparecer ao Culto à Noite uniformizados (cada célula com sua camisa)
para juntos engrandecermos a Deus pela multiplicação das Células. Vamos juntos consagrar ao Senhor cada novo Líder de Célula.
b) Dia 01/12/2015 - terça- feira as células não se reunirão nas casas, faremos a CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS na Igreja às 19:30
horas. Incentive a sua célula a levar muitos visitantes, principalmente os não crentes.

