ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 05/09/2016 a 10/09/2016
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..
3) ESTUDO O Jesus que João viu Pr Celso F. Martinez

Culto do dia 14/08 noite
Apocalipse 1:4-18.
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O cenário no qual o apocalipse está inserido era de tristeza e dor. Muita
perseguição e martírio. João estava exilado na ilha de Patmos. Era tempo de
aflição. A história da conta que muito sangue foi derramado. Só a eternidade
pode dar conta desses heróis anônimos aos homens mas bem conhecidos
diante de Deus.
Ser cristão era uma questão de entrega e compromisso. Não dava para ser
meio-termo. Sim ou não. Apoc. 1:9.
Para se ter uma ideia: uma vez condenados a morrer, sua morte devia servir
de distração, de sorte que alguns , costurados a peles de animais, expiravam
despedaçados por cachorros, outros morriam crucificados, outros foram
transformados em tochas vivas para iluminar a noite. Tácito em O julgamento
de Pompônia Grecina. 57 a.D. (Documentos da Igreja Cristã).
Jesus é a figura central de toda a Bíblia. Ele está no Antigo Testamento e no
Novo Testamento. Saber quem é Jesus é de fundamental importância, visto
que toda a eternidade do ser humano depende da relação que tenhamos com
Ele.
Como João viu Jesus no Livro de Apocalipse? Cristo se apresente de forma
maravilhosa e conhece-Lo e uma grande experiência.
Jesus Divino 1:8, 17
O primeiro e o último. V.17
Alfa e ômega são a primeira e última letras da alfabeto grego
Esta expressão aponta para o simbolismo da divindade de Cristo, isto é, aquele
que não teve começo e nem fim.

2. Jesus que é Rei e sacerdote. 1:13
 As suas vestes eram
 As vestes reais e sacerdotais eram talares, isto é, flutuantes, longas e
estendiam-se até o os pés.
 Jesus reúne as características de Rei e Sacerdote.

3. Jesus poderoso.
 Flávio Josefo (Antig.7:2) diz que apesar de o cinto ser usado na altura da
cintura, os sacerdotes levitas usavam-no na altura do peito.
 O cinto é um símbolo no VT a indicar poder, dignidade, retidão e veracidade.
Isaias 22:21.
 Cinto fala também sobre serviço. Jesus cingiu-se para lavar os pés dos
discípulos.
4. Jesus é Aquele que nos ama. 1:5
 Ninguém ama como Jesus nos ama. Esta é uma afirmação que distingue Jesus
de qualquer outro líder religioso.
 Ele nos ama, do jeito que somos. Nos ama infinitamente, e incomparavelmente.
5. Jesus que morreu por nossos pecados. 1:5; 18.
 Jesus se apresenta como Aquele que foi morto e reviveu. Certamente que os
sinais da morte de Jesus podiam ser vistos, nas cicatrizes em suas mãos e
pés.
6. Jesus que ressuscitou dos mortos. 1:18
 Jesus venceu a morte. O túmulo está vazio. Não há lugar algum onde se possa
encontrar os restos mortais de Jesus, pela simples e poderosa razão de que
Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre.
 Quando oramos, estamos falando com alguém que pode nos ouvir, pois está
vivo.
 Não nos relacionamos com um defunto, mas com o Senhor vivo.
7. Jesus que define a nossa eternidade. 1:18
 As chaves da morte e do inferno estão nas suas mãos. A nossa eternidade é
definida pela decisão que tomamos em relação a Ele e o que fez na cruz do
Calvário.
8. Jesus que voltará. 1:7
 Por muitas vezes Jesus e os apóstolos disseram que Jesus voltará. Não mais
como alguém que nasceu em uma estrebaria. Virá como Senhor e todo joelho
se dobrará diante dele.
 Os cristãos primitivos costumavam se cumprimentar com a expressão:
Maranata. Significa: O Senhor vem!
 Todos nós precisamos estar preparados para esse dia.
 Muitos zombam e rejeitam a Cristo. Cada um é livre para isso, no entanto, não
podemos deixar de lado as consequências das nossas decisões.
Conclusão:
JOHN LENNON:
Alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, disse:
"O cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso,
eu estou certo. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais
populares que Jesus Cristo.(1966)".

Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus Cristo, recebeu
cinco tiros de seu próprio fã.
TANCREDO NEVES:
Na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos do seu partido (PDS),
nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi
tirado um dia antes de tomar posse.
O CONSTRUTOR DO NAVIO TITANIC: Na ocasião em que foi construído, apontaram-no como
o maior navio de passageiros da época. No dia de entrar em alto-mar, uma repórter fez a
seguinte pergunta para o construtor:
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.

