
NÃO DESISTA.
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ROTEIRO DE CÉLULA 

Palavra: Não desista.
 Rm 5:3-5, Lc 9:62 e Tg 5:7-11

Vivemos em um mundo de muitas lutas e provações. Mundo em que, tantas vezes, precisamos enfrentar grandes
batalhas para sobrevivermos. O grande problema, é que em meio a tantas lutas, temos visto muitos filhos de Deus
oarando pelo caminho. No meio de tanta dificuldades olhamos, nos assustamos e desanimamos. Com isso, muitos
sonhos e planos de Deus ficam pelo caminho.
Toda grande vitória é composta de diversos ingredientes, onde temos a preparação, aprovação, transformação, entr
outros. Portanto, se Deus nos mostrou, e é da vontade Dele, não podemos desistir, mas sim perseverar, para
alcançarmos o prêmio vindo dos céus. 
Precisamos compreender que, Deus está mais preocupado com o trabalhador do que com o trabalho. Então,
estamos sendo moldados e testados para avançarmos ao próximo nível. E se enxergamos desta forma, precisamos
compreender que tudo está nas mãos do nosso Pai eterno. Ele tem nos dado situações e provas, para que possamos
crescer e evoluir. Não podemos desistir no meio do processo. Não podemos desanimar no meio do processo. 
A tribulação traz perseverança, que traz um caráter aprovado e esperança. E quando colocamos esta esperança em
Deus, Ele nunca nos decepciona.
Então, sempre se atente a isso, NUNCA DESANIME, nada será fácil. O que vem fácil não tem valor, assim como vem
fácil, vai fácil. Então, toda conquista suada traz bons frutos, e frutos que permanecem em nossas vidas. Para que
possamos alcançar estes frutos, precisamos permanecer firmes, porque ao tempo certo, toda nosso investimento
trará resultados e seremos vitoriosos Nele.

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. Em algum momento da sua vida, você desistiu de algum objetivo e depois se frustrou? Uma escola,
faculdade, relacionamento, trabalho, etc. Comentem:
(Fale sobre coisas do cotidiano, coisas que ás vezes exijam tempo para serem aprovadas, e nós, por
ansiedade e medo, desistimos e nos frustramos. Comente sobre algo da sua vida, e deixe os
participantes falarem também)

2. Qual é a maior dificuldade em perseverar? Por que é tão fácil desistir ao invés de esperar e
perseverar no meio da luta? 
(Fale sobre a ansiedade e medo, essas coisas geralmente são as piores partes. Outra coisa que é muito
dificil, é saber até onde devemos perseverar em alguma coisa. Até onde devemos esperar uma situação
mudar. Fale sobre o propósito principal, tudo que desviar e te afastar deste propósito deve ter pouco
tempo na sua vida.)

3. Como não desistir, e com isso, permanecer firme até o final?
(Deixe os participantes falarem, após, fale sobre o propósito principal na sua vida. Ele deve ser o foco, e
deve guiar cada passo seguinte. Dentro da nossa vida, temos que ir colocando prioridades, por exemplo:
Deus em primeiro, família em segundo, trabalho em terceiro e por aí seguir. Óbvio que cada um terá
prioridades diferentes, desafie a todos a escolherem suas prioridades, dentro disso, temos para não
desistirmos de coisas importantes, temos que olhar para o nosso foco principal e saber que precisamos
chegar lá. Tudo que desvia deste foco, deve ficar para trás. Assim, permaneceremos firmes até o fim.)

ORAÇÃO
 

Apelo, se for necessário - 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, ore por esse momento difícil que estamos vivendo, ore por aqueles da
célula que estão se sentindo só e também ore pelas lutas que os integrantes da célula estão
passando.



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.

A perseverança produz
um caráter aprovado...
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