Roteiro para a Célula
23 a 28 de julho
Avisos – reforce o aviso
CONGRESSO DA FAMÍLIA - Teremos três momentos conforme abaixo:
1. Palestra para Casais
Dia 03, sexta feira - 19h30min - pr. Josué Gonçalves
Dia 04, sábado - 15h -– pr. Josué Gonçalves – e a música com Amaury Bertoqui, do Ministério Hebrom
Dia 04, sábado - 17h -– pr. Josué Gonçalves
2. Encontro com Pastores e Líderes – é para todos os líderes: líderes de célula, de ministério, professores de
EBD, diáconos
Dia 04, sábado – 9 h da manhã – pr. Josué Gonçalves
3. Celebrações
Dia 05, domingo, 10h e 19 horas – pr. Josué Gonçalves
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Faça o mais breve possível a sua inscrição, pois estamos muito próximo da data e estamos fazendo os
ajustes finais.
1. Encontro - Quebra-gelo – Se você hoje fosse um produto, o que estaria escrito em sua embalagem a seu
respeito e por quê?
1. Cuidado, é frágil
2. Leia as instruções antes de mexer
3. Aprecie com moderação
4. Conteúdo explosivo
5. Agite antes de usar
6. Mantenha longe do alcance de crianças
2. Exaltação:
3. Edificação:
COMBATENDO AS AMEAÇAS COM O MELHOR – 2 Reis 4.1-7
1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: "Teu servo, meu marido, morreu,
e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos
como escravos".
2. Eliseu perguntou-lhe: "Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa?" E ela respondeu: "Tua
serva não tem nada além de uma vasilha de azeite".
3. Então disse Eliseu: "Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas, peça muitas.
4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá
separando as que você for enchendo".
5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles
lhe traziam.
6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma". Mas ele
respondeu: "Já acabaram". Então o azeite parou de correr.
7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: "Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e
seus filhos ainda poderão viver do que sobrar".
Perguntas de compreensão e aplicação:
1. As ameaças na família que essa viúva estava enfrentando eram: Morte do marido, fome, dívidas, e os
filhos sendo ameaçados de serem levados como escravos para pagamento da dívida.
Em sua visão, quais as ameaças que as nossas famílias enfrentam neste tempo e como combatê-las?
2. Aprendemos na mensagem que para combater as ameaças e enchermos do melhor – é preciso ter
consciência da necessidade
Quais foram às evidências que o texto mostra que essa mulher teve consciência da necessidade da sua
família? Como você aplica essa consciência de necessidade na sua própria vida e família e porque isso é
importante?

3. Outra forma de combater as ameaças e encher do melhor – é colocar tudo o que você tem à disposição
do Senhor
O que essa mulher colocou à disposição de Deus e o que você acha que deve colocar à disposição do
Senhor?
4. Outra maneira de combater as ameaças e encher do melhor – é priorizar o essencial
O que você considera essencial e não essencial para as nossas famílias e como dá para aplicar isso neste
tempo de tantas necessidades e dificuldades que enfrentamos?
5. Para combater as ameaças e encher do melhor– é preciso também ter o temor a Deus e O colocar no
controle de todas as coisas
Quais as dificuldades que você percebe hoje para que isso seja colocado em prática? Como mudar esse
quadro?
6. Outra maneira de combater as ameaças e encher do melhor – é buscar o discernimento espiritual para
não ser enganado pelas aparências – Leiam os versos 38-41 a seguir: “Depois Eliseu voltou a Gilgal.

Nesse tempo a fome assolava a região. Qdo os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele,
ordenou ao seu servo: "Ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens". Um deles
foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu
deles o seu manto. Qdo voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora
ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas, logo q o provaram, eles
gritaram: "Homem de Deus, há morte na panela!" E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um
pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: "Sirvam a todos". E já não havia mais perigo no
caldeirão”.

De que forma nós podemos buscar discernimento espiritual e não ser enganado pelas aparências que
ameaçam a nossa família?

Oração e Evangelização
a) Em duplas:
a. Orem pelos nomes das pessoas que foram colocados na semana passada por cada um, com a
finalidade de trazer para a célula e cuidar bem delas.
b. Orem por cada um e pelas nossas famílias

