Roteiro para a Célula
29 de outubro a 03 de novembro de 2018
1. Encontro - Quebra-gelo: Dê uma bala e uma borracha para cada participante e peça que cada um apresente a
bala e diga algo bom que aconteceu na sua vida e depois apresente a borracha e diga algo que, se pudesse,
apagaria da sua vida.
2. Exaltação:
3. Edificação:
CREDENCIAIS DE UM SERVO DE DEUS – 2 Coríntios 10.1-5
1. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês; eu, que sou "humilde" quando
estou face a face com vocês, mas "audaz" quando ausente!
2. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que
ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos.
3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
4. As armas com as quais lutamos não são humanas; pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir
fortalezas.
5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos
cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo.
Perguntas de compreensão e aplicação:
1. Uma das credenciais de um servo de Deus – é a motivação espiritual em tudo o que faz, ou seja, fazer
todas as coisas que fazemos com atitudes espirituais.
De que maneira essa atitude pode promover o Reino de Deus?
2. Diante de um mundo tão conturbado e de relacionamentos tão vazios e efêmeros, como podemos
expressar uma espiritualidade prática?
3. Outra credencial do servo de Deus – é a convicção de que estamos onde estamos para influenciar.
Leia Filipenses 1.27 – “Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo”
O termo usado para “viver” significa: “Portai-vos como cidadãos dos céus”
Que atitudes você acha que devemos ter para vivermos na terra como cidadão do Reino de Deus?
4. Outra credencial – é fazer uso das armas espirituais

Leia Efésios 6.10-18 – Você já viveu batalhas por causa da sua fé em Cristo? Que armas
espirituais devemos usar para vencer essas batalhas?
5. Outra credencial – é ser uma marca da graça e do poder de Deus neste mundo
Quais atitudes você acha que devemos ter para nos tornar instrumentos da graça e do poder de Deus
neste mundo?

4. Dia do Amigo
a) Relembrando sobre o “Dia do Amigo”, nos dias 12 a 16 de novembro.
Anote abaixo o nome dos seus amigos e vamos orar por eles e criar ações práticas para “transbordar
ações da graça de Deus sobre suas vidas”
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