Roteiro para a Festa do Amigo

1. Ore com os auxiliares, anfitrião e todos os membros da célula que junto com você chegarão
com antecedência na casa. Ore para que seja um dia impactante para todos e Deus seja
glorificado.
2. Deixe uma seleção de músicas tocando para que todo o ambiente vá sendo preparado.
(Você pode encarregar um membro da célula ou o próprio anfitrião disso).
3. Todos a postos, os amigos e convidados começarão a chegar. Deixe-os à vontade, curtindo
a recepção e as boas conversas. Não se esqueça de ter uma folha e uma caneta na
recepção para pegar o nome e o telefone (apenas estes dois são o suficiente) de cada amigo
que chegar. Isto será fundamental para os contatos posteriores. Sempre oriente os membros
de sua célula a não deixarem seus amigos isolados.
4. Busque ao máximo começar a programação no horário (Isto demonstra respeito para com
os convidados). Busque seguir os tempos estipulados, pois a programação não deve se
alongar; ela precisa deixar um gostinho de quero mais.
5. A hora chegou... Chame a atenção de todos Faça uma saudação e inicie com o quebra-gelo:
“O Fardo”. Cf. Anexo 1.
6. Faça uma oração breve e objetiva agradecendo a presença de todos e pedindo a bênção de
Deus.
7. Chegou o momento do louvor. Serão duas músicas (não se esqueça de ter as letras
das músicas impressas de cada um): (10 min)
• Rendido estou
• Lugar secreto
8. Reflexão bíblica (25 min.) Cf. Anexo 2.
9. Entrega dos mimos, cartões e literatura
10. Momento de confraternização. (Novamente, cuide para não deixar os convidados isolados)
11. Despedida e encerramento da festa

Anexo 1: Quebra-gelo “O Fardo”
Tempo: 5 minutos.
Material: Sacos de feijão, açúcar ou qualquer outra coisa que seja pesado. Pode-se encapar os
sacos com papel/sacola de sua escolha.
Desenvolvimento: Peça a um voluntário para participar da dinâmica (uma pessoa “fraca” seria o
ideal). Avise a ele, para todos da célula ouvirem, que se não aguentar os fardos, pode falar. Com
ele do seu lado, peça para estender os braços. Você entrega apenas um (fardo), e durante toda a
ministração você vai colocando outros fardos nas mãos do voluntário, um de cada vez. O voluntário
recebe sempre os fardos com os braços estendidos. Enquanto você vai adicionando os fardos,
converse com ele e pergunte como está se sentindo; se aguenta mais um; se está confortável.
Se o fardo cair no chão, pegue novamente e entregue para o voluntário, até que ele não consiga
mais segurar os fardos, ou peça para parar. Quando você perceber que ele já não aguenta mais,

ofereça ajuda (ou peça para alguém ajudá-lo) a carregar o fardo. Caso ele continue firme até o final,
ofereça ajuda (ou peça para alguém ajudá-lo) e veja qual será atitude e expressão dele.
Moral: Nossa vida sem Cristo é assim. À medida em que vivemos, vamos sendo marcados pelo
pecado, que é como um fardo lançado sobre as nossas costas. No decorrer da vida, nosso fardo
se torna pesado. Ele nos causa dor, desânimo, trauma, lesões. No entanto, Jesus tem uma boa
notícia para todos. Diferente do fardo pesado que o pecado coloca sobre nós, o fardo de Jesus é
leve.1

Anexo 2: Reflexão bíblica
O Evangelho de Jesus
Introdução: Qual foi a melhor notícia que você já recebeu?
Transição: Todos gostam de receber boas notícias. Não importa o momento, boas notícias são sempre
bem-vindas. E o evangelho é exatamente isso: uma boa notícia. Na verdade, o evangelho é a melhor notícia
que alguém poderia receber. Por isso, “Evangelho” significa Boa Notícia.
Afinal de contas, que boa notícia é essa?
Todos temos problemas na vida. Vários tipos de problema. No entanto, o maior problema que todo ser
humano enfrenta é o pecado. Quem de nós pode afirmar que nunca pecou? Exatamente, todos nós somos
pecadores (Romanos 3.23). O pecado nos aflige e escraviza. Pior ainda é saber que por sermos todos
pecadores, merecemos uma única recompensa: a morte; a condenação eterna (Romanos 6.23).
No entanto, Jesus não quer que vivamos sob o domínio e o jugo do pecado, sujeitos à morte e à condenação.
Pelo contrário: ele veio nos resgatar da escravidão e das consequências do pecado. Em toda a bíblia lemos
sobre uma série de bênçãos que Jesus oferece a todo aquele que confiar nele.
Jesus oferece:

1. Vida em abundância (Jo 10.10)
A morte é algo maligno e perverso, que causa medo em muitas pessoas. Mas pela misericórdia de Deus
não precisamos ter medo da morte. Jesus veio justamente para nos livrar da morte e nos dar vida em
abundância.

2. Descanso para o cansado e alívio para o sobrecarregado (Mt 11.28-30)
O pecado é algo que marca as pessoas de forma profunda. Causa culpa e coloca sobre nossas costas
um fardo que não conseguimos suportar. E num mundo tão cruel e tão marcado pelo pecado, todos
precisam de refúgio e abrigo para suas almas; um lugar onde possam encontrar alívio certo e seguro. É
exatamente isso o que Jesus oferece a todo aquele que o seguir: descanso para o cansado e alívio para
o sobrecarregado.

3. Salvação para o perdido (Lc 19.10)
Diante do pecado, muitos se encontram sem esperança pensando que não há mais solução. Acham se pecadores demais para experimentar essa vida abundante e esse descanso prometido por Jesus.
Até gostariam, mas o sentimento de “Jesus jamais aceitaria que alguém como eu” acabe sendo mais
forte e impedindo que experimente a vida que Jesus prometeu.
No entanto, o Evangelho são as boas notícias de Deus para todo o mundo. Não há ninguém que esteja
tão perdido que não possa ser encontrado e resgatado por Jesus. Aliás, foi para isso mesmo que Jesus
veio: para buscar e salvar o que está perdido. Cf. Mt 9.13
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Diante disso tudo, surge a pergunta: Como faço para desfrutar dessa vida e alívio prometidos por Jesus?
A resposta que Jesus dá é muito simples e profunda:

è É necessário nascer de novo (Jo 3)
Isso significa que somente uma nova vida pode experimentar esse relacionamento com
Deus. E isso não depende de nós mesmos. Não há nada que possamos fazer para
conquistarmos essa nova vida. Para recebermos essa nova vida em Cristo – para nascermos
de novo – precisamos crer nele. Confiar em suas promessas e aceitá-las para nós. Quando
cremos em Jesus nascemos de novo; tudo se faz novo (2Co 5.17)

Perguntas para reflexão:

1. Você experimenta a vida abundante que Jesus prometeu?
2. Você já nasceu de novo? Somente por meio desse novo nascimento é que podemos ter um
relacionamento com Deus e desfrutar de todas as bênçãos que ele nos garante.

