ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 12/09/2016 a 17/09/2016
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: EM BUSCA DA MEDALHA ( Pr Cícero Neto) culto do dia 21/08/2016 –
Domingo manhã
Texto: I Coríntios 9:24-27
Introdução: Acabou de acontecer as Olimpíadas no Brasil e agora estamos nas
Paralimpiadas – Todos os olhares voltados para o Brasil e vários atletas em busca de
medalhas – é claro que a mais cobiçada é a de ouro, não pelo seu valor monetário em si,
mas por aquilo que ela representa. A coroação do esforço, o status, a visibilidade para o
esporte e o atleta em seu país e possíveis patrocinadores.
A medalha mesmo pesa 500 gramas, mas tem somente 6 gramas de ouro de fato (VER
APÊNDICE).
– Por mais que seja valiosa no seu status e mesmo financeiramente, uma medalha numa
Olimpiada ainda é uma recompensa corruptível, ou seja, que perece.
– Contexto da carta: Nos tempos do apóstolo Paulo não era diferente – Na cidade
de Corinto ocorria de dois em dois anos, em honra a Poseidon, os Jogos Ístmicos, parecidos
com os jogos olímpicos da Grécia Antiga (que tem esse nome porque ocorria na cidade de
Olímpia), que os coríntios também conheciam que entre tantas modalidades envolvia o
atletismo e a luta – Paulo queria aproveitar algo da vivência deles para lhes ensinar
algumas verdades espirituais e é isto que vamos fazer hoje também:

1) PRECISAMOS TER UM ALVO BEM DEFINIDO (v24b,25b, 26)
E qual a importância de ter foco? Em que isso ajuda?
 Definir o alvo te dá foco. E isto é fundamental para que não gastemos energia, forças,
recursos, tempo com o que Deus não quer pra nós;
 Paulo tinha um foco bem definido (At 20:24; Fl 3:14).
Ex.: Você também tem uma vocação em Cristo Jesus, antes de todas, que é ser
semelhante a Ele;
 Alcançar o alvo é o prêmio. A ênfase de todo o texto está sobre a questão das
recompensas e Paulo não está dizendo que nós não a devemos desejar, pelo
contrário, está dando uma ordem para que corramos para alcançar a recompensa
(v24b), mas a recompensa que perdura até a eternidade (v25b);
Precisamos mesmo desejar a recompensa – Hb 11:25-26; ICo 15:19,30,
Pensar na recompensa te ajuda a se esforçar mais?
 Em ultima análise então, A recompensa é o próprio Deus:
“O redimido tem todos os seus bons objetivos em Deus”. Deus, ele mesmo, é a
melhor recompensa alegremente obtida através da redenção. Ele é o maior
presente, e a soma de todos os bens comprados por Cristo. Deus é a herança dos

santos; ele é a porção de suas almas. Deus é sua fortuna e o seu tesouro, seu
alimento, sua vida, seu lugar de morada, seu ornamento e diadema, e sua honra e
glória eternal.
Os santos não têm nada no céu a não ser Deus; Ele é a melhor recompensa que o
redimido receberá após a morte, e com quem estaremos quando chegar o fim do
mundo. O Senhor Deus, Ele é a Luz da Jerusalém Celestial; é o rio de água viva que
jorra do trono, e a árvore da vida que cresce no meio do paraíso de Deus. A
gloriosa excelência e beleza de Deus serão para sempre o que ocupará a mente
dos santos, e o amor de Deus será sua infindável festa.
Os redimidos também se alegrarão em outras coisas: se alegrarão com os anjos, e
se alegrarão uns com o outros: mas aquilo que os alegrará nos anjos, ou entre si,
ou em qualquer outra coisa, o que os encherá de gozo e alegria, será o que eles
veem de Deus em todas essas coisas.” (Jonathan Edwards)
Então, o alvo dos atletas no Brasil foi a conquista de medalhas e com ela o status, o
prestígio e etc, assim como o alvo em Corinto era a coroa de louro e com ela também o
prêmio financeiro e do status, diferente de Paulo que tinha como alvo cumprir sua vocação
em Cristo e receberia o prêmio do próprio Deus. Qual seu alvo de vida? em termos
esportivos... no jogo da vida, neste campo que é o mundo, qual a sua meta?
Paulo continua ainda hoje e até a eternidade usufruindo do prêmio que ele recebeu...
2) ALCANÇAR O PRÊMIO REQUER DISCIPLINA (v25)
O que vocês acham, é fácil ter disciplina?
Qual é sua maior dificuldade em ter disciplina pessoal?
 O atleta de alto rendimento necessita adequar-se a uma série de padrões de
treinamento, de rotina, de dieta, etc., que o diferencia em muito das rotinas
costumeiras dos indivíduos. O elevado nível de competitividade lhe exige um
excessivo tempo de treinamento, muita seriedade e dedicação quase exclusiva e,
algumas vezes, exclusiva ao treinamento.
Phelps chegou a treinar 6 horas por dia, só descansando domingo e segue um rigoroso
plano de dieta. Em entrevista chegou a dizer: “Minha vida é comer, nadar e dormir.”
 A disciplina geralmente nos exige:
1) Organização;
Isto normalmente é
2) Domínio Próprio (autocontrole);
fruto da Paixão!!!!
3) Vontade Forte (precisamos querer muito).
Como está a sua disciplina espiritual? Seu tempo de leitura da Bíblia? Seu tempo de
oração? Sua prática dos princípios da Palavra de Deus no seu dia a dia?

3) ALCANÇAR O PRÊMIO TEM UM PREÇO (v27)
 Tornar o meu corpo meu escravo para que minha vida reflita o que eu prego (digo) e
eu não venha ser desqualificado (envergonhado);
Já conheceu alguém que fala e não faz? Qual é seu sentimento diante de tais pessoas?
Temos de ter cuidado para sermos nós estas pessoas!!!
 Renúncia diária... abnegação (Mc 10:28-30).
A vida que você leva te qualifica para alcançar o alvo? O prêmio da soberana vocação de
Deus?

Conclusão: A vitória é recompensadora
Apocalipse 2:7;11;17;26
Apocalipse 3:5;12;21-22
APÊNDICE
Preço da medalha de ouro
Atualmente, a medalha de ouro olímpica é composta por 92,5% de prata, 6,16% de cobre e
1,34% de ouro. São seis gramas de ouro em 500 gramas de medalha, conforme a exigência
do Comitê Olímpico. Ou seja: não dá para dizer que é um objeto feito somente ou
majoritariamente do material dourado.Com as proporções determinadas, a BBC Brasil e o
Conselho Mundial de Ouro estimaram que a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos custa
US$ 600 (cerca de R$ 1,8 mil, segundo a cotação atual. Neste caso, a precificação consiste
apenas na sua composição.A organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 encomedou 2.488
medalhas no geral, sendo 812 de ouro. Se considerarmos que cada medalha dourada
custou US$ 600, dá para dizer que o custo do Comitê Olímpico com elas foi de,
aproximadamente, US$ 487 mil (cerca de R$ 1,5 milhão). O valor do pacote completo,
porém, deve ter sido muito menor, tendo em vista a produção em larga escala.

Vale mais em leilão

Os valores de uma medalha olímpica em leilões podem, facilmente, atingir cifras muito
mais altas. Mesmo um atleta desconhecido pode vender o objeto a US$ 10 mil (cerca de R$
31,2 mil) em um leilão.

Medalhas com um contexto histórico agregado podem ser ainda mais caras. Em 2013, uma
medalha de ouro conquistada por Jesse Owens nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, foi
leiloada por US$ 1,47 milhão (cerca de R$ 4,58 milhões). Foi o valor mais alto pago por
uma medalha até hoje
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.

