Visão

ROTEIRO
DE CÉLULA

Cada crente um discípulo. Cada casa uma igreja.

KIDS

Referente à ministração do dia: 24/03/2019

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

EU POSSO AJUDAR?

[TÍTULO DA
BARRA LATERAL]
Resumo da Ministração
A
nossa
casa,
ensinando os nossos filhos no
caminho em que devem andar,
para quando forem mais velhos
não
se
desviarem
dele
(Provérbios 22.6). As crianças
são a igreja do hoje e do
amanhã, elas precisam ser
acolhidas e ministradas em
todas as áreas de sua vida.
Objetivo: Ensinar o caminho
em que devem andar, para
quando forem mais velhos não
se desviarem dele (Provérbios
22.6).
Verdade Central Relacionada:
O texto relata que Samuel
crescia em estatura e no favor
do Senhor (1 Samuel 2.26). Que
Deus nos ajude para que nossas
crianças sejam assim também.
Texto base:
No entanto, Eu os encarregarei
de zelar e cuidar do Templo
mediante a execução de vários
serviços diários. Ezequiel 44:14

As crianças são a igreja do hoje e do amanhã, elas precisam ser
acolhidas e ministradas em todas as áreas de sua vida. Temos uma visão
clara de que a responsabilidade primeira da educação cristã dos filhos é
dos pais com o apoio da igreja, por meio das celebrações e das células.
I – FICA A DICA:
•
Liturgia é a compilação de ritos e cerimônias relativas aos ofícios
divinos das igrejas cristãs. É uma palavra que se aplica mais a missas ou
rituais da igreja.
Tesouro da Escritura
Números 18:4
•
Os levitas serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da
Tenda do Encontro, por todos os serviços da Tenda, e nenhum estranho
ou profano se aproximará de vós.
1 Crônicas 23:28-32
•
O dever dos levitas era cooperar com os descendentes de Arão em
todos os trabalhos no templo do SENHOR. Encarregavam-se dos pátios,
das salas laterais, da purificação de todos os objetos sagrados e das
demais tarefas necessárias à manutenção da Casa de Deus.…
II - CRONOGRAMA
1- Recepção / Bate-papo (Receba as crianças e juniores, cumprimenteas e converse um pouco com elas sobre a sua semana).
2- Louvor / Adoração: Servir | DVD Samuel | Crianças Diante do Trono
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: CUIDADO E AMOR - DINÂMICA QUEBRA GELO
CÉLULAS #38 - https://www.youtube.com/watch?v=jwGi5rmzgIA

III - AO LÍDER
4 perguntas que farão você tratar a casa de Deus como a sua . Você sabe onde é a casa de
deus? Sabe o endereço? Esta mensagem bíblica vai te ensinar onde é a casa de Deus e como você
deve tratá-la, leia com muita atenção.
Antes de tudo tenho algumas perguntas óbvias para fazer, tente pensar em cada situação que
se passa nessas perguntas e responda para si mesmo:
•
•
•

você gosta de ver sua casa suja com várias coisas espalhadas pelo chão?
você gosta que sua casa esteja fedorenta? Se alguma visita chegar você acharia isso legal?
você gosta que sua casa esteja organizada do seu jeito ou do jeito que qualquer outra pessoa
colocar?

•
•

gostaria que outros fizessem com suas coisas o que bem entenderem?
veremos a aplicação destas perguntas em nossa vida espiritual mais abaixo, continue lendo.

Onde será que Deus mora? É realmente o céu a casa dele? Onde é a casa de Deus? Muitos dizem
que a casa de Deus é no céu, outros dizem que ele mora no no sso coração. Eu ouvi dizer que há
uma cidade no céu chamada Jerusalém celestial ( Hb 12:22), será que é lá que Deus mora?
Um salmista afirmou que queria morar na casa de Deus todos os dias de sua vida, e aprender
no seu templo ( Sl 27:4). Será que a casa de Deus é no templo? Ou na igreja?
Mas a Bíblia também diz que nem mesmo os mais altos céus podem conter a Deus, quanto
mais um templo feito pelas mãos dos homens, não é mesmo?! (2 Cr 6:18) Então acredito que ele não
more em um templo feito de tijolos.
Agora vou te contar outra coisa, a Bíblia afirma que nós somos o templo do Espírito Santo
(1Co 6:19).
Será esta uma questão sem resposta? Afinal a Bíblia também diz que Deus está em todos os
lugares ao mesmo tempo ( Sl 139:7-10).
Sendo assim Ele não precisaria morar numa casa, não é verdade?! O que você acha? apesar
de tantos lugares e endereços, uma coisa eu sei, a Bíblia afirma e eu devo dizer: “a santidade convém
à tua casa, Senhor, para sempre. ” (Salmo 93:5b) Seja no templo, na igreja ou sua própria vida e
corpo, trate a casa de Deus como um lugar santo, pois Jesus não alugou lugar nenhum nem coisa ou
pessoa alguma, antes ele nos comprou com o seu próprio sangue (1 Co 6:20; 1Pe 1:18,19).
IV – INTRODUÇÃO
Jesus Limpou a Casa
Falamos constantemente da importância de seguir os passos de Jesus, imitando o exemplo do nosso Senhor.
Paulo disse: “Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo” (1 Coríntios 11:1). Pedro acrescentou: “...Cristo
sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos” (1 Pedro 2:21). Aplicando essas
instruções, devemos amar como Jesus ama, aguentar calúnias e perseguições como ele as suportava, resistir a
tentações como ele o fez, etc.
E a dureza de Jesus? Quando ele fez uma pregação que causou as multidões a irem embora – devemos ser
tão fortes? Quando ele expulsou os cambistas e comerciantes do templo – devemos ser tão zelosos, ao ponto de
ofender outros?
Leia o relato de João 2:13-17 “Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E
encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados; tendo feito um
azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos
cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas; não façais da casa de meu
Pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá.”
V – ANDAMENTO
V = Versículo VV = Versículos
Como devemos aplicar o exemplo de Jesus em nosso serviço ao Senhor?
Deus é Santo
Para entender o zelo de Jesus, precisamos salientar a santidade de Deus. Santo quer dizer “separado”. Deus
é separado de nós em dois sentidos. Primeiro, ele é o Criador, e nós, as criaturas (1 Samuel 2:2,6; Salmo 99:1-3). A
natureza de Deus é diferente e superior à nossa. Este sentido da santidade de Deus se manifesta na criação que ele
fez do nada. Segundo Ele é acima de todo pecado e maldade, e assim separado dos homens pecadores (Josué
24:19-20). Este aspecto da santidade de Deus se manifesta na criação de homens e mulheres com livre arbítrio, ou
seja, com a capacidade de fazer escolhas morais.
Deus sempre quis um povo santo. Ele expressou esse desejo na Lei dada aos israelitas (Levítico 11:45). Hoje,
ele nos convida a ser santos (1 Pedro 1:15-16). É a santidade que serve como base da nossa obediência à vontade
de Deus.
A Santidade de Deus
Deve Ser Respeitada no Santuário Dele; Jesus entendeu perfeitamente a santidade de Deus e conheceu bem
a história dos santuários terrestres. O tabernáculo feito no deserto de Sinai representava a presença de Deus no meio
do povo. Quando entraram para servir no tabernáculo, os sacerdotes foram obrigados a respeitar cuidadosamente a
santidade do Senhor. Aqueles que não mostraram reverência total para com Deus foram mortos (Levítico 10:1-3).
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Quase cinco séculos mais tarde, o templo em Jerusalém foi construído como uma casa mais permanente
para Deus. Deus o santificou como sua habitação (1 Reis 9:3), mas disse que ficaria no meio do povo somente se
Israel fosse fiel (1 Reis 9:6-9).
Quando Jesus chegou a Jerusalém e viu os homens profanando a casa de Deus, ele agiu com coragem e
dureza. Em duas ocasiões, ele expulsou os comerciantes do templo (João 2:13-17, e três anos depois, em Mateus
21:12-13). Jesus respeitou a santidade do santuário de Deus, mesmo quando os líderes religiosos se mostraram
relaxados nos seus deveres.
O Cristão: Santuário de Deus
Em 1 Coríntios 6:19-20, Paulo disse: “Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por
preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.” Cada cristão deve se enxergar como o templo de Deus. Deus
habita em nós, e deve ser glorificado e santificado pela nossa vida. Com essa base, compreendemos o problema do
pecado. A nossa desobediência mancha e estraga o santuário de Deus. Um povo santo, o povo que Deus sempre
quis, começa comigo e com você! Devemos ser santos, como ele é santo.
Agora chegamos à aplicação difícil: Imitamos o exemplo de Jesus em relação à pureza da nossa vida? Temos
a coragem e o zelo para expulsar o pecado das nossas vidas? Temos a vontade de enfrentar as nossas fraquezas e
tirar qualquer conduta ou atitude que milita contra a santidade do nosso Criador?
A Igreja: Santuário de Deus
A figura do santuário de Deus é usada, também, para descrever a igreja de Jesus. Paulo fala à igreja quando
diz: “Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário
de Deus, Deus o destruirá; porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado” (1 Coríntios 3:16-17). Em outra
carta, ele diz que a igreja é a casa de Deus (1 Timóteo 3:14-15). Esses dois trechos mostram a importância de
procedimento digno na igreja, tanto na edificação como na organização dela. A igreja deve ser zelosa em manter a
doutrina pura e praticar somente as coisas autorizadas por Jesus.
Deus não habitará numa casa suja e poluída pela iniquidade. As cartas às igrejas da Ásia mostram a
importância de manter a santidade da igreja. O Senhor rejeitará uma igreja que perdeu o seu amor (Apocalipse 2:45). Ele não ficará numa congregação que tolera falsas doutrinas ou imoralidade (Apocalipse 2:14-16,20). Uma igreja
morta, cujas obras não sejam íntegras, será castigada por Jesus (Apocalipse 3:2-3). Ele vomitará da boca uma igreja
morna e satisfeita (Apocalipse 3:15-17).
Como é que mantemos a santidade de uma igreja?
1. Precisamos tirar a impureza da nossa própria vida. Eu faço parte da congregação. Se eu limpar o meu coração, a
igreja ficará mais limpa.
2. Devemos ajudar os nossos irmãos a se purificarem do pecado. Quando recuperamos o irmão que tropeçou (Gálatas
6:1-2), ou convertemos aquele que desviou (Tiago 5:19-20), a igreja ficará mais pura.
3. Quando um irmão persiste no pecado, somos obrigados a expulsá-lo do nosso meio (1 Coríntios 5:1-13; 2
Tessalonicenses 3:6-14). Algumas das igrejas da Ásia foram reprovadas por não fazer isso. Uma igreja que tolera o
pecado aberto e persistente não ama a Deus acima de tudo. Se ela não mostrar o arrependimento, o Senhor removerá
o seu candeeiro!

VI –Clímax
Sejamos zelosos!
Jesus falou para a igreja de Laodiceia: “Sê, pois, zeloso e arrepende-te” (Apocalipse 3:19). No Velho
Testamento, homens zelosos se mostraram radicais em tirar a má influência do pecado do meio do povo. Finéias
matou os rebeldes e poupou Israel da praga que estava matando o povo (Números 25:1-13). Deus elogiou o zelo
desse servo: “Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel,
pois estava animado com o meu zelo entre eles; de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel” (Números
25:11). Em vários outros casos, servos fiéis escolheram Deus acima dos próprios filhos e irmãos. Quando Nadabe e
Abiú morreram na rebeldia contra Deus, seu pai e seus irmãos continuaram no tabernáculo, respeitando a santidade
de Deus (Levítico 10:3-7). Pais de filhos rebeldes foram instruídos a entregá-los à justiça para serem mortos, assim
eliminando o mal do meio da congregação (Deuteronômio 21:18-21). A vontade de Deus e a pureza da congregação
foram mais importantes do que a vida de um filho.

VII – FINAL

Conclusão
Purificar ou Destruir
Na mesma semana da segunda purificação, Jesus avisou o povo que voltaria para destruir o templo em
Jerusalém (Mateus 23:37-38; 24:2). Quarenta anos depois, ele usou o exército romano para cumprir a sua palavra.
Jesus fez tudo para salvar o povo e estabelecer a sua comunhão com eles, mas rejeitaram os seus apelos.
Devemos aprender a lição. Se não tivermos o zelo para purificar o santuário de Deus, a nossa casa ficará
deserta.
Não é fácil ser um povo santo, mas somente os santos têm a esperança da vida eterna com Deus. Sejamos
santos, porque Deus é santo! (1Pedro 14-16).
Desafio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E você?
Você é organizado?
Joga fora ou doa aquilo que não serve mais?
Mantem o seu quarto limpo e organizado?
Faz a lição de casa e da escola antes de brincar?
Ajuda em casa com alguma tarefa que a mamãe solicita?
Tem servido?
Tem ajudado?
Tem ajudado sua mãe quando ela pede algo para você fazer?
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