Roteiro de Célula
(17-06-2018)
Querido líder, por gentileza, invista 5 minutos na leitura dessa carta antes de
compartilharem a palavra:
Paz queridos!
Esse ano estamos focando no tema Fruto que Permaneça, mas precisamos
lembrar que esse fruto também somos nós e que uma das posturas que nos levam a
permanecer está ligada a nossa decisão quanto a comida espiritual que nos alimenta.
O alimento saudável e seguro é a palavra de Deus, dada a nós através da bíblia e
revelada a nós pelo Espírito Santo. Mas tudo isso só é possível se lermos a palavra para
que então o Espírito nos aconselhe quando nos voltamos para Deus em oração e
buscamos nele todas as respostas para a nossa vida.
No entanto temos que ter bem claro em nosso pensamento de que sozinhos
será impossível permanecer e também ajudar outros a permanecerem. A interação
entre os membros da família não apenas nos torna família (como acontece em nossa
família biológica ou deveria acontecer), mas nos encoraja ao discipulado. Esse
encorajamento gera também confiança e disposição para nos abrirmos com uma
pessoa fiel e leal a família, e a palavra de Deus, a fim de compartilharmos nossas
dificuldades, pedir ajuda e sermos fortalecidos por nossos irmãos. Essa é a Igreja que o
Diabo não paralisa, que entende que andar sozinha é arriscado. Ovelhas sempre
andam juntas e o andar junto é a característica de quem é ovelha.
O diabo sempre tentará tirar o reino de dentro de nós. Podemos até tentar
buscar a alegria em coisas desse mundo, mas certamente ficaremos frustrados, a
alegria que esse mundo dá é passageira, mas Jesus nos enche com Sua alegria e muda
nossa história.
Compartilhem:
Dia 21 às 19h30 e dia 24/06 às 16h - Seminário Pare para Deus;
Dia 29 às 19h30 e dia 30 às 14h - Seminário Líderes em Treinamento.

Reflexão:
Referente ao discipulado, que é consequência direta de vida com Deus, através da
leitura da bíblia e da oração (intimidade/amizade com Deus), analisando sua vida
diária, suas prioridades, você se deixa discipular de verdade, pelo Espírito Santo?
As mudanças que são necessárias para que você tenha amizade com Deus, são difíceis
de serem colocadas em prática ou você observa que pode se esforçar um pouco mais
para ter resultados melhores?

