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ROTEIRO
DE CÉLULA

Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.
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Referente à ministração do dia: 22/02/2019

Missão
Conquistar nossa geração para Cristo com células que se multipliquem pelo menos uma vez ao ano.

O PODER DA UNIDADE
Unidade é um assunto muito sério: unidade é um assunto tão importante para Deus, que Jesus antes de ser
crucificado passou um longo tempo ministrando e intercedendo por seus discípulos e por todos nós, para que
pudéssemos aprender e receber o espírito da unidade, nos tornando um
só com Cristo e um só uns com os outros. Jesus disse que o mundo só o
[TÍTULO DA
conheceria se visse esse espírito de unidade em nós (João 17:21-23).
Em Gênesis 11:1-9 nós vimos que a unidade atrai a atenção de Deus, que
BARRA LATERAL]
para um povo unido nada se torna impossível.

Resumo da Ministração
I – FICA A DICA:

Entendendo que a igreja é um
corpo e que cada membro tem
o seu valor nesse corpo,
precisamos
valorizar
a
mutualidade, a cooperação e a
comunhão. Somos filhos de
Deus, salvos em Cristo Jesus,
portanto, devemos viver em
amor, cultivando a comunhão
na família de Deus...

Unidade é ação coletiva, que tende a um único objetivo; coesão;
integração; união. Na unidade não significa que todos se tornam iguais,
que as diferenças desapareçam, mas significa que cada um abre mão do
seu “pensamento próprio” para caminhar junto numa mesma visão, num
mesmo propósito com os demais, para o cumprimento de metas
estabelecidas pela liderança ou coletivamente.
II - CRONOGRAMA

Objetivo: Fazer com que a
criança perceba que a unidade
agrada o coração de Deus e
fortalece a igreja.

1- Recepção / Bate-papo (Receba as crianças e juniores, cumprimente-as
e converse um pouco com elas sobre a sua semana).
2- Louvor / Adoração: Escolha uma música para todos cantarem como um
coral, seja o regente (apresentar o coral como uma forma de união de
vozes que traz alegria e harmonia).
3- Oferta: Líder não esqueça de ensinar as crianças que não devemos
chegar à presença de Deus com as mãos vazias, que devemos trazer
sempre a nossa oferta de gratidão e de amor a Ele.
4- Pedidos de Oração: Líder ore por todos da célula e por seus pedidos
específicos.
5- Revisão da lição anterior: Faça perguntas da última lição dada.
(Conseguiram cumprir os desafios?).
6- Quebra-Gelo:
Jogo do espelho: De frente um para o outro, em duplas, cada um
olhando para outro repetir, como se fosse a imagem refletindo no espelho,
o movimento que o outro está fazendo.
Atividade escrita: No meio de uma folha de papel escreva a palavra
EU. Pense em todas as pessoas que você ama e que estão unidas a você
de alguma forma. Escreva o nome daqueles que são mais próximos perto
da palavra EU. Desenhe uma linha indo até você. Agora mostre ao seu
parceiro sua folha e explique quem você colocou e porque o colocou lá.

Verdade Central Relacionada:
Conviver com pessoas que a
inspirarão como exemplo de fé.
Texto base: Gênesis 11:1-9 e
Mateus 18:19,20.

Depois dessa atividade, discuta as seguintes perguntas com as crianças:
1- Por que existe desunião no mundo?
2- Por que tudo fica mais interessante quando fazemos as coisas juntos?

III - AO LÍDER
A Bíblia diz: “Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!” (Sl 133). Quando frequentamos
normalmente às reuniões da igreja, a cada semana, e quando vivemos nossa vida em comunhão com os irmãos,
estamos ajudando a fortalecer a igreja.
Quando todos trabalhamos juntos e permanecemos perto uns dos outros, assim como as páginas de um livro
devem permanecer coladas para formar o livro, então, a igreja do Senhor é forte.
Não se esqueça! Você pode ser apenas uma simples página no livro de Deus, mas quando você vem à igreja
e permanece unido a ela, isso faz uma grande diferença. Não se esqueça! Sua vida e o testemunho que você dá
como cristão estão contribuindo para que o grande o livro de Deus (a igreja toda, que estamos representando)
permaneça forte”
*Vamos Praticar? Uma página sozinha pode ser facilmente arrancada e/ou rasgada, mas um livro não pode ser rasgado.
Você sabe o quão importante você é como pessoa, individualmente? Você é muito importante, primeiro, porque o Senhor Jesus
deu a vida por você e quando você se une aos outros membros da igreja e os membros a você, a igreja torna-se forte. Vou agora
demonstrar o que estou querendo dizer. Há alguém aqui que pensa que é realmente muito forte? (Escolha uma criança para tentar
rasgar o livro inteiro ao meio. Obviamente, a tentativa será infrutífera. Contudo, para ilustrar o que você deseja dizer, peça para a
mesma criança pegar o livro e arrancar uma única página.
A criança relutará em arrancá-la. Então, afirme à criança que pode fazê-lo, pois este livro já foi usado e poderá ser
descartado. Assim que a criança rasgar a página, peça a outra criança para rasgar essa folha em muitos pedaços. A ilustração é
óbvia: Quando a página é retirada do livro, ela se torna frágil e pode facilmente ser destruída.

IV – INTRODUÇÃO
Se você se encontra sem comunhão com Deus ou ainda não teve o privilégio de entrar em comunhão com
Ele, hoje, você poderá começar a desfrutar dessa vida de comunhão pedindo a Jesus Cristo que te purifique de todo
o pecado e venha fazer morada em sua vida. Caso você esteja fora da comunhão do corpo de Cristo que é a igreja,
busque fazer parte de uma igreja cristã evangélica que vive segundo os princípios morais de Deus e passe a usufruir
de todas as bênçãos que Ele tem para você.
“Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!" (Sl 133.1 – ARC).
V – ANDAMENTO
V = Versículo VV = Versículos
Unidade é conseguirmos trabalhar juntos em alguma coisa, mesmos que nossas vontades sejam diferentes.
Ou, ainda, podemos dizer que é juntarmos as nossas forças para fazermos alguma coisa, mesmo que não gostemos
muito do que tem que ser feito, mas, se é preciso, vamos fazer. Deu para entender?
Por exemplo: A casa está uma bagunça. Tem roupa suja no banheiro, louça na pia, etc. Mas a mamãe disse
que a casa precisa ser limpa e ela não tem muito tempo. Então, ela chama você e seus irmãos e distribui as tarefas;
cada um fará uma coisa. A casa precisa ser limpa e, todos juntos, cada um fazendo uma parte, vão trabalhar para um
objetivo comum: uma casa limpa. Mesmo que você não goste de lavar louça, seu irmão não goste de lavar o banheiro,
seu pai não goste de limpar o fogão, nem sua mãe de lavar as calçadas, todos juntos estão concordando para um
bem maior: a casa limpa.
Isso é Unidade.
A Bíblia nos diz que nós fazemos parte de um único Corpo, o de Cristo. Que embora sejamos muitos, cada
um, de um jeito diferente, estamos juntos na Igreja e, juntos, somos corpo de Cristo. Jesus é o Cabeça e nós, juntos,
somos Seus braços, mãos, pernas, pés, dedos.
Agora, pense como seria um corpo onde o pé briga com a mão e diz que não vai mais carregá-la? Ou a mão,
zangada, diz que não quer pentear o cabelo da cabeça?
O Princípio da Unidade diz que, embora sejamos diferentes, devemos compreender que fazemos parte do
Corpo de Cristo, e precisamos aprender a conviver uns com os outros, respeitando o jeito de ser de cada um e que,
na hora que precisar, devemos estar prontos a ajudar, socorrer e trabalhar juntos para o benefício de todos.
I Coríntios 12 nos diz que no Corpo, não existem membros melhores do que os outros. Todos têm o seu valor
e devem ser respeitados por isso. E que, o que acontece com um membro, certamente vai afetar os outros: “De
maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é honrado, todos os
membros se regozijam com ele.”
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Você já machucou seu dedo mindinho do pé? Parece que ele não tem importância nenhuma, não é mesmo?
Mas se ele estiver quebrado, nós teremos dificuldade de andar. É dessa forma que nós devemos ver nossos irmãos
em casa e na Igreja.
Todos são importantes no Corpo, amém?
VI –Clímax
A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade, mas apenas
mantê-la. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo fazem parte da família de Deus
e estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito.
VII – FINAL
Conclusão
1. A obra é de Deus, não nossa. No Reino de Deus não há menor nem maior. Somos todos cooperadores de
um único Deus que não faz acepção de pessoas.
2. Somos cooperadores uns dos outros, não concorrentes. No Reino de Deus, cada um é recompensado
segundo as suas próprias obras realizadas em função do todo, o Corpo de Cristo.
3. A obra de Deus não depende tão-somente do que sou e tenho, depende essencialmente de Deus. Um semeia,
outro colhe, mas a glória de tudo pertence a Deus.

Desafio:
(Salvos) A comunhão entre os irmãos é o objetivo de Deus para os crentes em Jesus. Os ensinamentos e a
morte Dele garantem isso. Para que uma igreja viva em comunhão é necessário que haja um ensino
constante e sadio da Bíblia Sagrada, pois é ela quem produz esse relacionamento.
(Não Salvos) Você é muito importante para Deus, porque Ele morreu por você. Você quer fazer parte igreja,
convidando Jesus para entrar em seu coração?

