ROTEIRO CÉLULAS PIB MADUREIRA 25/02 a 02/03/2019
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) – “VOCAÇÃO” (Lucas 9.1-3; 10.1-3)
Vocação é a chamada para o ministério designado por Deus, com a finalidade de cuidar das pessoas.
Independente da área de atuação do vocacionado, o cuidado para com as pessoas será sempre a base
de seu ministério, objetivando o desenvolvimento espiritual da igreja. A exemplo do ministério de
Jesus, há níveis de cuidado e ministério. Dentre os doze discípulos, por exemplo, havia três (Pedro,
Tiago e João) separados para experiências mais profundas e um maior grau de intimidade. Ainda
neste círculo mais próximo, havia um (João) que recostava a cabeça no peito de Jesus. Sua amizade
com o mestre chamou a atenção dos outros discípulos a ponto de se tornar conhecido como “o
discípulo amado”. Esses eram os mais próximos dentro do círculo dos doze, no entanto o
discipulado de Jesus não era restrito a esses, havia 70 discípulos (Lc 10.1) e, ainda, mulheres que o
seguiam e contribuíam para com o ministério. Independente do círculo (setenta, doze, três ou
discípulo amado), todos, inclusive as mulheres, foram vocacionados, estando cada um em seu nível
de discipulado e com suas atribuições específicas. Todos sentiram a pressão inquietante no coração
ao serem chamados por Jesus. Hoje o Espírito Santo é quem chama e prepara você para o ministério
para o qual Deus o vocacionou, basta dizer sim em obediência.
Perguntas para Reflexão:
1 – O que significa vocação para você?
2 – Você já se sentiu chamado por Deus para realizar algo? Compartilhe com o grupo a sua
experiência.
3 – O que impede você de dizer sim para Deus em obediência ao seu chamado?
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.

