ROTEIRO PARA CÉLULAS
PERÍODO DE 19/09/2016 a 24/09/2016
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: Como vencer um gigante? ( Pr Cícero) culto do dia 17/08/2016 – quarta-feira

Texto: ISm 17:1-49
Introdução
 As várias possibilidades do que ser "um gigante". Problema, dificuldades, limitações,
barreiras, desafios grandes demais (v10);
[Aplicar dando exemplos de gigantes desde o novo convertido (ex. dúvidas, amigos...) até
um líder (ex. ansiedade, expectativa frustrada...)];
 Contexto do capítulo: Saul ainda era rei, mas Samuel já tinha ungido Davi.
Que sentimentos costumamos ter quando nos deparamos com um gigante?
Como normalmente reagimos diante de um gigante?
. Um gigante tende a causar medo, apavoramento e desânimo (v11)
Uma atitude comum diante de um gigante é fugir (v24), mas a verdade é que precisamos
enfrenta-los, pois se não sempre nos atormentarão. Todo dia, durante 40 dias o gigante saia
para atormentar o povo.
COMO VENCER UM GIGANTE?
1º - É preciso entender que a batalha é de Deus
 O gigante estava afrontando os exércitos do DEUS VIVO (v26,36, 47);
 E se a batalha é de Deus, ele vai nos dá a força que precisamos, pois se Deus é por nós
quem nos impedirá.
2º - É preciso ter relacionamento com Deus, experiência com Ele
 Davi sabia quem era Deus e o que Ele podia fazer. Na sua intimidade e trabalho pessoal
estava cheio de experiências com Deus (v34,37);
 A vitória de Davi diante de toda nação começou, na verdade, quando ele estava sozinho
com Deus. Assim precisa ser conosco também.
Como está seu relacionamento pessoal com Deus?
Você têm conseguido fazer o seu TSD?
Qual sua maior dificuldade em fazer o TSD?
Alguém gostaria de compartilhar uma experiência com Deus que vivenciou através do seu
TSD?

3º - É preciso ficar firme diante da oposição
 O irmão mais velho de Davi (v28) e o rei Saul (v33) tentaram desanima-lo caluniando e
desacreditando-o. Davi ficou firme e deu duas respostas contundentes a eles;
 Como se não bastasse o gigante, sempre vai ter mais alguém querendo nos desanimar.
(sabe aquela pessoa que quando vc diz que tá com uma doença ela diz que um parente
dela já morreu daquilo).
Gente que ao invés de ajudar ou ficar na dela, só atrapalha.
Já passou por uma experiência semelhante a esta? Como foi pra você?
Falando sobre isso, é importante notamos que precisamos ter o cuidado de não sermos também
esse tipo de pessoa para outros.
4º - É preciso lutar com as armas certas
 As armas de Davi para aquela luta eram a FUNDA, as PEDRAS e a FÉ (v38-40). Davi
colocaria uma armadura mais a frente, usaria uma espada e escudo, mas naquela ocasião
ele não sabia usar aquilo e era muito grande para ele.
Ele usou a funda e as pedras LISAS, que ele estava acostumado. Era o certo para ele
naquele momento;
Quais são as armas que Deus tem nos dado para lutar hoje?
(Ex.: Armas: oração, fé, confissão, alegria, determinação, etc...)
5º - É preciso honrar a Deus no meio da batalha
 É no nome do Senhor, para que todos saibam quem é O DEUS VERDADEIRO e o
glorifiquem (v45-47);
 Esta é uma chave preciosa... não esperar a vitória chegar para agradecer e glorificar a
Deus, mas fazer isso no meio da batalha.
O que vocês acham isso é fácil?
O que é necessário para que possamos ter essa prática?
Conclusão :
Repassar rapidamente os 5 pontos.
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.

