ROTEIRO PARA CÉLULAS
2ª 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
3) Estudo:

Amar como Jesus nos amou. (Pr Celso )
João 15:9-14.










Assim como o corpo humano, a igreja está sujeita a enfermidades que a
perturbam e a enfraquecem, e os problemas relacionais são os que tem maior
potencialidade de adoecimento.
Nada enfraquece mais a igreja no seu impacto no mundo, do que doenças
relacionais.
“Deus ama abençoar a igreja cujos relacionamentos são saudáveis. isto
acontece quando as pessoas se dão bem umas com as outras, quando a igreja
promove e encoraja o senso de união no vínculo do amor”. W. Cordeiro. P. 69.
O modelo de amor que devemos ter é o amor de Jesus. Qualquer tentativa de
identificar o tipo de amor que precisamos ter, deve, necessariamente passar
pela observação do amor de Jesus por nós.
Ele é o nosso modelo, nosso alvo e objetivo de vida, portanto a pergunta que
devemos fazer, á luz do texto é essa:



Como é o amor de Jesus e que precisamos imitar?



1. O amor de Jesus é entrega. 15:13.
Jesus se entregou por inteiro por nós, portanto nós devemos também nos
entregar por inteiro para Ele, amando as pessoas.
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim;
e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me
amou, e se entregou a si mesmo por mim”. Gal_2:20








“... andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo
por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave”. Efésios_5:2
2. O amor de Jesus é perdão. João 8:1-11.
O amor verdadeiro se abre para o perdão.
“O perdão é uma decisão difícil de tomar. Talvez, a mais desafiadora da
vida. Entretanto, a mais necessária. Perdão é recusar manter os registros
negativos do próximo. É apagar da memória os agravos recebidos.
É zerar a conta do devedor, mesmo quando o saldo negativo é assaz
vultoso. É atenuar a culpa do desafeto e depois apagá-la. Por isso, o
perdão é um ato de misericórdia e não uma reinvindicação de justiça. É
tratar o próximo como Deus nos trata. É perdoar como Deus nos perdoa”.
3. O amor de Jesus é restauração. Marcos 5:1-20.
 Restaurar é refazer, é reconstituir o que foi destruído.
 Muitas vezes o Senhor Jesus se encontrou com pessoas destruídas e
degradas e as restaurou.
 O exemplo do endemoninhado que vivia no cemitério, sem que qualquer
pessoa o pudesse segurar.
 Gente feito coisa. Vivendo como um animal, e o Senhor o libertou e o
restaurou.
 O endemoninhado foi exortado a voltar para a sua casa e contar para os
seus o que o Senhor fizera com ele. Marcos 5:19.
 Com certeza os que mais sofreram com o seu problema espiritual foi a sua
família. Portanto, os primeiros a receberem a noticia de que estava liberto.
 O perdão de Jesus restaura

Conclusão.


Onde houver relacionamentos sadios, o Espirito Santo se deleitará em
comparecer. Vibrará por encher o ambiente mais humilde com a presença de
Deus.

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.

