ROTEIRO CÉLULAS PIB MADUREIRA 29/04 a 04/05/2019
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) – O QUE JESUS ESPERA DOS SEUS DISCÍPULOS (Lucas 9.2227)
O verso 23 é a divisa do discipulado. Um único verso resume a essência do discipulado. Veja os
pré-requisitos para seguir Jesus:
1. JESUS ESPERA QUE OS SEUS DISCÍPULOS ANDEM ATRÁS DELE. Andar atrás de Jesus é uma atitude voluntária: “Se alguém quer…”. É para quem quer! Não é por obrigação. Não é
por imposição. É por conta de um desejo maior, motivado pelo amor. Se não for assim, não funciona! Você precisa decidir o que você quer para a sua vida! Se você quer seguir Jesus, siga pra valer.
O convite de Jesus não é para sermos religiosos, mas discípulos, seguidores. O discípulo é uma pessoa ensinável. Discípulo é aquele que procura seguir os passos de Jesus para aprender a viver como
Ele viveu e influenciar outros para que vivam da mesma maneira. Discipulado não é transmissão de
conhecimento. É transmissão de vida (Jo 13.15; Fp 2.5; 1Pe 2.21)! Seguir Jesus é uma atitude vo luntária de quem aceita o seu exemplo como forma de vida; de que aceita a sua liderança e colocase debaixo da sua autoridade. Andar atrás de Jesus é uma atitude de arrependimento e de fé! O discípulo de Jesus é alguém que nele confia de todo o coração, sem reservas, sem restrições.
2. JESUS ESPERA QUE OS SEUS DISCÍPULOS NEGUEM A SI MESMOS. Deve- se dizer
"não" a si mesmo - negação vai além de recusar prazeres e posses, incluindo o ser interior.
3. JESUS ESPERA QUE OS SEUS DISCÍPULOS LEVEM A SUA CRUZ. A cruz... é o sofrimento que resulta da união exclusiva com Cristo. Jesus apresentou requisitos rigorosos ao discipulado. É preciso tomar a cruz e seguir a Cristo diariamente. Isso significa identificar-se com ele em sua
entrega, sofrimento e sacrifício. É uma decisão para a vida toda (Hb 12.3; Gl 2.20).
Pessoas comuns, como você e eu, podem seguir a Jesus e viver sob a promessa de que um dia se
tornarão exatamente iguais a ele. Jesus ensinou aos seus discípulos em três anos de intensa convivência. Precisamos colocar o pé na estrada e seguir a Jesus como seus discípulos.
Perguntas para Reflexão:
1 – O que significa ser discípulo de Jesus?
2 – Por que você segue a Cristo?
3 – Você deseja tomar uma decisão de seguir a Jesus com todo o seu coração de hoje em diante?
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, professores de EBD e pelo PROCRIFE. Orar por
Moçambique. Orar pela multiplicação das células. Orar por Madureira, pela cidade do Rio de
Janeiro e pelo Brasil.

