ROTEIRO PARA CÉLULAS
5ª 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
A sugestão de estudo para esta semana é a seguinte:
Cada Célula usará o assunto ou tema do dia da reunião, COMO ESTÁ NO LIVRO 40 dias
de AMOR. Ou seja,
Células de Segunda-feira: _Como a humildade lida com a ambição_.pag 268
Células de Terça-feira feira: _Como a humildade lida com a nossa necessidade de
atenção_.pag 275
Células de Quinta-feira: _Como a humildade lida como nosso relacionamento com
Deus_.pag 292
Células de Sexta-feira: _A videira e os ramos_.pag 298
Células de Sábado: _A opção diária pela humildade_.pag 305
Os assuntos da semana são tão relevantes que precisam ser explorados.
O TEMA SERÁ O ASSUNTO DO DIA DE FUNCIONAMENTO DA CÉLULA.
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.

