ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 19/10/2015 a 24/10/2015

1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.
Sugestão para o QUEBRA GELO:
Material: Papéis e canetas.
Preparação: Dê um papel e uma caneta para todos os participantes da célula. Peça a eles para pensar e escrever o sonho deles, o que eles mais
desejam alcançar. Quais alvos desejam atingir, peça que escreva. Você pode dizer que ninguém vai ler o que está no papel para a pessoa ficar
mais a vontade. E vai ministrando em cima disso para ajudá-los a escrever. Marque um tempo para eles escreverem. Enquanto isso posicione um
cesto de lixo, ou pode ser qualquer cesto qualquer.
Quando terminar o tempo, ou quando todos já terminaram. Lembre-se de dar uma palavra incentivando a correr atrás do sonhos, coisa do tipo: "E
lembre que o inimigo pode armar muitas armadilhas para vocês caírem e desistir dos teus sonhos, mas você pode vencer se ouvir a voz de Deus."
Nesse momento você pode dizer assim: "Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, pode amassar e rasgar o papel se quiser e jogar aqui
nesse cesto de lixo." E passa com o cesto de lixo para certificar que todos joguem fora. Caso alguém não queira tente insistir de alguma forma.
Então você finaliza perguntando o que fizeram. Por que jogaram seus sonhos no lixo?
Vão ter varias respostas. Uma muito interessante que eu aproveitei foi: Joguei fora porque você mandou jogar.
Moral: Então, você pode mostrar que é isso que o inimigo quer que você faça. Ele diz isso o tempo todo, através da mídia, através dos desejos
deste mundo. Se dermos atenção "as vozes do inimigo" estaremos jogando nosso sonho no lixo.
Pode acrescentar que muitas pessoas não acredita que você pode alcançar o seu sonho. Dizem ser besteira. Dizem que você não nasceu com
dom para tal coisa. Estão querendo que você jogue seu sonho no lixo, as vezes as pessoas fazem isso achando estar protegendo a pessoa.
Não Joguem o seu sonho no Lixo. Deus diz que você é vitorioso.
2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.
3)ESTUDO(35 minutos) - A isca de satanás (Pr. Celso F. Martinez)
Texto : 2 Coríntios 2: 5-11
Em Lucas 17:1 o Senhor Jesus nos fala de escândalo. É inevitável que ele venha. A palavra traduzida por escândalo é uma transliteração, isto é,
uma palavra que tem a mesma forma de ser escrita e significa ofensa. O mesmo aparece em Mateus 24:10. Por ser a vida algo intensamente
relacional, as possibilidades de sermos ofendidos são muitas. A ofensa se torna uma isca que, uma vez mordida, nos aprisiona e escraviza. Não
são poucos os que estão fisgados por satanás por meio das ofensas recebidas e agasalhadas no coração. Precisamos, urgentemente, da
libertação que está a nossa disposição por meio de Jesus Cristo que nos ensina a perdoar.
A Bíblia nos ensina como satanás pensa e como ele age, seu papel é sempre de enganar. Ele nos ilude para que pensemos que podemos adorar a
Deus com o coração cheio de ódio. Nos faz pensar que somos vítimas, por isso não precisamos perdoar. Isso é uma armadilha. Quando somos
ofendidos e nos vemos como vítimas, culpamos aqueles que nos feriram e com isso justificamos nossa amargura, nossa falta de perdão, a nossa
ira, nossa inveja e nosso ressentimento. O orgulho nos impede de admitir nossa real condição e de lidar com a verdade. Ele distorce nossa visão,
endurece o coração, obscurece os olhos do entendimento e também nos impede de viver a mudança do coração que tem o poder para nos libertar
– o arrependimento. II Timóteo 2:24-26.
Pensando assim, somos impedidos de liberar perdão. O orgulho nos faz pensar que não estamos magoados, quando de fato estamos. Se não
tratarmos uma ofensa, ela produzirá mais frutos de pecado, como amargura, a ira e o ressentimento.
Em Hebreus 3:13 nos diz que o coração pode ser endurecido através do engano do pecado. Somos, dessa forma, impedidos de ouvir a voz de
Deus e nossa capacidade visual é obscurecida, então cria-se um ambiente perfeito para o engano. Quando culpamos os outros e defendemos a
nossa posição, estamos cegos. A única maneira de sermos livres da isca, é por meio do PERDÃO.
Alguma vez em sua vida, você já esteve preso em alguma isca de satanás?
Você conhece alguém que precisa ser liberto da isca de satanás?
A Cura - No livro de Apocalipse, Jesus se dirige à igreja de Laodicéia dizendo, inicialmente, como eles se vêem como pessoas ricas, sem precisar
de coisa alguma e depois expõe a verdadeira condição: eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse 3:14-20.
O primeiro passo no refino do ouro é pulverizá-lo e misturá-lo a uma substância chamada solvente. Essa mistura é levada ao forno em alta
temperatura, as ligas e impurezas são atraídas ao solvente e levadas a superfície. O ouro (que é mais pesado) permanece no fundo. As Impurezas
ou escória (como cobre, ferro e zinco, combinados com o solvente, são removidas, rendendo um metal mais puro. Note o que Deus nos diz em:
Isaías 48:10 e 1 Pedro 1:6, 7. Deus refina com aflição, tribulação e provação e separa as impurezas como: falta de perdão, a amargura, o ódio e a
inveja e imprime em nós o Seu caráter. O pecado facilmente se esconde onde não há o calor das provações e aflições. Em épocas de
prosperidade e sucesso, até mesmo o ímpio parece generoso e gentil, mas sob o calor das provações, as impurezas vem a tona.
LEIA ISSO: Houve uma fase em minha vida que passei por uma provação que nunca havia experimentado. Tornei-me grosseiro e áspero para
com os que me eram mais queridos. Minha família e meus amigos começaram a me evitar. Eu clamei ao Senhor: "De onde vem todo este ódio?
Ele não estava aqui antes!" O Senhor me respondeu: "Filho, quando o ouro é liquefeito, as impurezas aparecem". Então, Ele me fez uma pergunta
que mudou minha vida: "Você consegue ver as impurezas do ouro antes de que seja levado ao fogo? "Não", respondi. "Mas, não significa que não
estejam lá. Quando o fogo das provações o atinge, essas impurezas vêm à tona. Embora lhe pareçam escondidas, elas são sempre visíveis para o
Senhor Jesus.
Agora você tem uma escolha que poderá mudar seu futuro: pode permanecer com raiva, culpando sua esposa, seus amigos, o pastor e até mesmo
as pessoas com quem trabalha ou você pode ver a escória como ela verdadeiramente é e se arrepender, receber perdão, então Jesus pegará sua
pá e removerá todas as impurezas de sua vida."
Qual a sua maior dificuldade em lidar com o assunto da mágoa?
Você está disposto a pedir a Deus, agora, que o liberte dessa isca?
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 frequentadores 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:
a) 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.
b) Líder de Célula - Mantenha seu cadastro em dia, principalmente seu telefone, email, endereço da sua célula, dia e hora que se reúnem. A
Regina (paulista) estará enviando NOVOS CONVERTIDOS para as células. MANTENHA-SE ATUALIZADO.
c) Temos um Grupo no WhatsApp - o Líder que não estiver cadastrado neste grupo, por favor, se você tem WhatsApp procure Arnaldo, Suelí,
Denilda Del se ch ou Angela Ávila e peça pra te cadastrar, pois todos os anúncios importantes para as células estão sendo compartilhados com
esse grupo. NÃO FIQUE DE FORA.

