Roteiro para a Célula
03 a 08 de setembro de 2018
1. Encontro - Quebra-gelo: Qual é a marca de algum produto que você se lembra com maior facilidade? Porque
essa marca ficou na sua memória?
2. Exaltação:
3. Edificação:
VIVENDO O REINO DE DEUS – Juízes 4.1-9
1. Depois da morte de Eúde, mais uma vez os israelitas fizeram o que o SENHOR reprova.
2. Assim o SENHOR os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu
exército era Sísera, que habitava em Harosete-Hagoim.
3. Os israelitas clamaram ao SENHOR, porque Jabim, que tinha novecentos carros de ferro, os havia oprimido
cruelmente durante vinte anos.
4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época.
5. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a
procuravam, para que ela decidisse as suas questões.
6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: “O SENHOR, o Deus de
Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulom e vá ao monte Tabor.
7. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto
ao rio Quisom, e os entregará em suas mãos”.
8. Baraque disse a ela: “Se você for comigo, irei; mas, se não for, não irei”.
9. Respondeu Débora: “Está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não
será sua; porque o SENHOR entregará Sísera nas mãos de uma mulher”. Então Débora foi a Quedes com
Baraque.

Perguntas de compreensão e aplicação:
1. Para viver o Reino de Deus é preciso - evidenciar a intimidade com Deus
a. Como Débora evidenciava essa intimidade?
b. A intimidade que você vive hoje com Deus é suficiente para marcar a sua vida e a vida das
pessoas que te rodeiam? Como tem sido essa marca?
2. Para viver o Reino de Deus é preciso – envolvimento e interesse pelas pessoas
a. De que forma o envolvimento e interesse pelas pessoas que Débora tinha te motiva a fazer o
mesmo?
3. Para viver o Reino de Deus é preciso – ter sabedoria espiritual
a. Como a sabedoria espiritual nos ajuda a dar conta da vida? Quais as consequências de não viver
esse padrão de sabedoria?
4. Para viver o Reino de Deus é preciso – ter disponibilidade parra Deus
a. Você acha que a sua disponibilidade hoje para Deus é exatamente aquilo que Deus quer? Você
precisa mudar em algum aspecto? Qual?
5. Para viver o Reino de Deus é preciso – enxergar a vida na perspectiva do que Deus pode fazer
a. Qual é a sua visão de fé para sua própria vida, sua família e a igreja? Como essas visões te ajudam
a caminhar firme com o Senhor?

4. Oração e Evangelização
a) Quais são as pessoas que você precisa se interessar e se envolver por elas?
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Orem pela nossa igreja
c) Orem pelas pessoas anotadas acima

