ROTEIRO CÉLULAS PIB MADUREIRA 17 a 23/02/2019
ENCONTRO
Quebra-gelo (5 min): A cargo do líder.
EXALTAÇÃO
Tempo de orar: Conversando com Deus (5 min)
• Ore por todas as pessoas que estão hoje na célula.
• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.
Tempo de cantar: louvando e adorando juntos (5 min) - Escolha um cântico ou hino da
preferência de sua célula.
EDIFICAÇÃO
Tempo da Palavra (20 min) – “QUE SINTAM O MESMO NO SENHOR” (Filipenses 2.1-4;
4.1-3)
Paulo entendia que alguma coisa ainda poderia ser melhorada e aperfeiçoada em relação à unidade
da igreja. É o Senhor Jesus quem nos encoraja e anima a lutar pela unidade da igreja.
As consolações do amor de Deus atuam na nossa vida dando-nos um empurrão, para sairmos da
nossa inércia e irmos ao encontro dos que estão ao nosso redor. O amor de Deus nos encoraja a
tomar a iniciativa na construção de uma comunhão maior e mais profunda com os irmãos. A palavra
comunhão implica sair do individualismo para criar uma vida em comum; para viver em
comunidade.
De que forma a alegria de Paulo poderia ser completa por aquela igreja?
1. Tendo o mesmo modo de pensar (v. 2)
2. Tendo o mesmo amor (v. 2)
Romanos 5.5 diz que o amor “o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito
Santo que nos foi dado”.
3. Sendo unidos de alma e mente (v. 2).
4. Sendo humildes (v. 3-4),
A humildade nos impede…
a. de viver em função dos nossos interesses pessoais,
b. de ter sempre em vista o que é nosso,
c. de sermos vaidosos,
A humildade nos permite…
a. Considerarmos os outros superiores a nós mesmos.
“porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado; mas o que a si mesmo se humilhar
será exaltado” (Luc. 18. 14b).
Precisamos deixar o nosso eu um pouquinho de lado, para nos preocupar com os outros. Devemos
nos esforçar em compreender os outros, para nos relacionarmos melhor.
Perguntas para Reflexão:
1 – O que significa “ter o mesmo modo de pensar”? É possível termos o mesmo pensamento sendo
tão diferentes?
2 – De que maneira podemos ajudar os nossos irmãos a se entenderem melhor?
3 – O que significa considerar os outros superiores a nós mesmos? Como pôr este conceito em
prática na sua vida?
EVANGELISMO
Tempo de orar uns pelos outros (20 min) (momento de Oração em Duplas)
• Compartilhe com sua dupla de oração o nome de, pelo menos, uma pessoa que você gostaria de
convidar para participar da célula na próxima semana.
• Ore ao Senhor pedindo que a célula cresça em sabedoria e conhecimento de Deus.
Tempo da Igreja (5 min)
Orar por nossos pastores, líderes, administradores e professores de EBD. Orar por Madureira, pela
cidade do Rio de Janeiro e pelo país.

