ROTEIRO PARA CÉLULAS
1ª semana da Campanha
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..

40 Dias de Amor
Dê valor máximo aos relacionamentos
Marcos 12:28-34


















O livro vai tratar de 6 princípios extraídos da vida de Jesus e que nos ensinam
sobre esta área de vital importância para nossa vida: Relacionamento.
1. Dê valor máximo aos relacionamentos.
2. Ame como Jesus ama você.
3. Comunique-se com o coração.
4. Assim como julgar os outros, você será julgado.
5. Maior é o que serve.
6.Trate os outros como você deseja ser tratado.
O eixo principal para a saúde emocional, psicológica e espiritual de qualquer
pessoa diz respeito a RELACIONAMENTO.
Não fomos criados para vivermos nossa vida no vazio. Todos nós precisamos
de relacionamentos.
Para a igreja crescer ela precisa de relacionamento.
87,5% dos que tem sucesso no mundo dizem que se deve a relacionamento
O cristianismo é essencialmente RELACIONAMENTO.
Relacionamento com Deus e com o próximo.
Para a igreja crescer por fora é preciso que ela cresça por dentro. David
Young Cho.
A menos que uma pessoa que saiba a se relacionar bem com outros estará
sempre estará limitada à mediocridade não importando suas habilidades.
É possível ter um coração cheio e uma cabeça vazia.





Há dois níveis de relacionamentos ou renovação que definirão a qualidade de
vida de cada um de nós:
Relacionamento com Deus – produz renovação pessoal – é o ponto de
partida, diz respeito a você e Deus.
Relacionamento com o próximo – produz renovação relacional – diz
respeito a você ao próximo.



Há pessoas que não se sentem estimuladas a desenvolver relacionamentos
por várias razões: traição, decepção, violência, hipocrisia, falsidade,
superficialidade entre outros. No entanto, nada disso esvazia o que o Senhor
Jesus disse: O mais importante mandamento é amor a Deus, ao próximo
como a si mesmo. Marcos 12:30-31.



Por que relacionamentos são importantes?
1. Porque fomos criados para nos relacionarmos.
 Fomos criados para nos relacionarmos com Deus e com o próximo.
 Somos essencialmente relacionais.
 “Não é bom que o homem esteja só”. Gen.2:18.
“Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo; insurge-se contra a
verdadeira sabedoria”. Pro 18:1
“Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez”.
Prov 18:1 NVI
“Deus faz que o solitário viva em família; liberta os presos e os faz
prosperar; mas os rebeldes habitam em terra árida”. Salmo 68:6.
2. Porque é nos relacionamentos que somos tratados.
 As feridas mais profundas que machucam nosso coração brotam no
ambiente de relacionamentos.
 As curas mais fortes que possamos obter, também brotam dentro do
ambiente de relacionamentos.
 Há maneiras várias maneiras de resolver problemas relacionais:
 1. Fuga do confronto. É mais fácil fugir do que enfrentar e resolver.
 2. Dissimulação – é disfarçar, esconder.
 3. Criticar – a pessoa com problemas de relacionamentos tenta minimizar
sua responsabilidade criticando quem a ofendeu.
 4. Enfrentamento com arrependimento e perdão.
 Há indivíduos que não conseguem avançar vitoriosamente rumo ao futuro
porque nunca se desvencilharam das amarras do passado.
 O perdão destampa esse poço infecto. Espreme o pus da ferida. Cirurgia
os abscessos da alma. Promove uma assepsia da mente e proclama a
libertação das grossas correntes do ressentimento.
 O perdão constrói pontes no lugar que a mágoa cavou abismos. O perdão
passa o óleo terapêutico da cura, onde o ódio abriu feridas.
 O perdão promove reconciliação onde a indiferença quebrou
relacionamentos. O perdão expressa o triunfo da graça, onde o ódio
mostrou a carranca do desprezo.



O exemplo clássico dessa verdade é o relacionamento de Esaú e Jacó.
Rompido pela via da traição, curado pela via do perdão. Gen. 33:4.

3. Porque somente através dos relacionamentos temos oportunidade de
expressar a real natureza do Evangelho.
 Não é sem razão firme que o Senhor afirma que o maior mandamento de
todos é amor a Deus, ao próximo e a si mesmo.
 Nenhuma outra perspectiva sinaliza melhor pra a natureza do evangelho
do que o amor que se expressa nos relacionamentos.
 Uma palavra chave é perdão. E isto só acontece no contexto de
relacionamento.
 O evangelho é o desafio a reconciliação. Efésios 2:11-17.
Conclusão
Para reflexão:
1. Você já perguntou a Jesus se o que você esta fazendo é o mais importante?
2. O modo como gastamos o nosso dinheiro e o nosso tempo revela quais são as
nossas prioridades. Como você avalia isto?
3. Qual ou quais as suas maiores dificuldades em desenvolver relacionamentos?
4. Como você pode receber ajuda?

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.

