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ROTEIRO DE CÉLULA  

CONSEQUÊNCIAS...

Palavra: Consequências...
Mt 13:3-9, Gl 6:7 e Mc 4:26-29 

Temos vivido um tempo interessante, embora estejamos passando por tantas dificuldades aqui
nesta terra, também temos visto a misericórdia e o amor de Deus com Seus filhos. Com tudo isso,
vemos que Deus nunca falha, e existe uma lei criada por Ele que nunca falha, que é a "Lei da
Semeadura". Nesta lei diz que tudo que fazemos aqui na terra, sendo coisas boas ou ruins, terão
consequências. Quando vemos pessoas sendo abençoadas em meio a crise que vivemos, podemos
ter a certeza que Deus está honrando. 
Essa lei nunca falha, e com isso, acabamos entendendo que a responsabilidade de viver uma vida
abençoada aqui na terra, não depende exclusivamente de Deus, mas depende também das
sementes que deixamos por aí, algumas plantadas de forma consciente, porém outras plantamos
sem perceber, mas no final sempre colheremos.
É muito importante enxergarmos isso, o que estamos vivendo hoje é fruto do que plantamos
ontem, assim como o que viveremos amanhã é fruto do que estamos fazendo hoje.
Portanto, faça uma reflexão sobre a sua vida, pense sobre os frutos que você tem plantado com
Deus, com sua família, em sua vida profissional e em todas as outras áreas. De uma coisa você pode
ter certeza, tudo que você plantar, certamente colherá.

SEJA BEM-VINDO A NOSSA CÉLULA DE CONEXÃO

Esse é um espaço de CRESCIMENTO e COMUNHÃO

Meeting
 Introdução e oração inicial

Louvor (Cante 1 ou 2 louvores)
Testemunho (Escolha alguém que conte

experiências que teve ou que está tendo com
Jesus)



Compartilhando a Palavra
 

1. Refletindo sobre esta frase "Aqui se faz, aqui se paga", você concorda com essa
expressão? Comente:
(Faça com que as pessoas reflitam sobre este assunto, que tudo que fazemos nós estaremos plantando
sementes, boas ou ruins, e logo nós estaremos colhendo. Portanto, estamos num lugar onde nós mesmos nos
colocamos, isso visto pelo que a Palavra de Deus tem nos ensinado. Até se uma pessoa está sozinha, alguma
coisa aconteceu para isso, na maiorias dos problemas vemos a lei da semeadura em ação.)

2. Como mudar o que estamos vivendo e colhendo hoje? Comente:
 (Deixe as pessoas falarem, após isso, seja enfático em dizer que a mudança deverá ocorrrer primeiro em nós,
só após a nossa mudança de rota e que poderemos colher coisas novas. Não adianta ficarmos reclamando da
vida se o nosso plantio continuar sendo o mesmo. A CULPA SEMPRE SERÁ NOSSA E DE MAIS NINGUÉM.)

3. E se algo que era tão importante, foi perdido por fazermos escolhas erradas, o que fazer?
Será que é tarde demais?
(Algumas coisas que aconteram em nossas vidas, algumas oportunidades, talvez nunca voltem, porém
temos um Deus que está sempre disposto a nos abençoar e modificar a nossa vida. Portanto, nunca é tarde
para recomeçar e colocar o trem nos trilhos, fazendo bons plantios e consequentemente, tendo uma
excelente colheita)

Apelo
 

- Existe alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus e declará-lo como o Seu único
salvador? (Obs: Esta pergunta só deve ser feita se existirem pessoas novas ou que ainda não
tenham entregue a vida a Jesus)

ORE E ENTREGUE A VIDA DESTA PESSOA A JESUS

- Faça a oração, não esqueça de orar pelos problemas de todos, pedindo para Deus mostrar
a sua fidelidade. Peça que o amor e a paz de Deus esteja sobre cada um.



Dízimos e ofertas
 

Nós gostaríamos de dar a oportunidade para você possa honrar a Deus
com seus dízimos e ofertas. Ninguém é obrigado a nada, mas nós
queremos honrar e dar essas oportunidade a quem sentir no coração.

Avisos
 

Dê os recados de sua célula. Lembre-se de falar da próxima semana.
 

Oração Final
 

Agradeça e entregue os dízimos e ofertas a Deus. Agradeça a Deus pela
presença de todos e abençoe a todos.

Tudo que nós
plantarmos, isto

também colheremos...
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