
CONTRA O TEMPO...
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ROTEIRO DE CÉLULA 

Palavra: Contra o tempo
 Jó 14:1-2, Sl 39:4-6 e Sl 90:9-10

Um dos grandes desafios do homem aqui nesta terra, nos últimos dias, é o tempo. Nunca a vida foi tão corrida, tantas coisas
para fazer, tantas necessidades que temos. Quando pensamos, o tempo já passou, e logo o que era para ser feito ficou para
trás. Como temos perdido tempo com celulares, tvs, redes sociais, entre outras coisas. Com isso, o ser humano tem deixado de
conquistar muitas coisas, automaticamente se frustrando, e vivendo sempre com a sensação de que poderia ter feito mais,
vivido mais, conquistado mais. 
Nós temos a grande necessidade, de cada vez mais, conseguirmos equilibrar o nosso tempo, e a partir disso, realmente
fazermos coisas significativas. Por causa dessa velocidade, chegamos a conclusão de que nem tudo poderá ser feito, teremos
que fazer escolhas, pelas quais investiremos nosso tempo. Eis a grande pergunta: onde devemos investir o nosso tempo?
Vamos separar aqui 3 áreas importantes, que devemos investir nosso tempo para que possamos nos sentir satisfeitos e
saciados. Essas áreas são: Relacionamentos(inclui família), área profissional e vida espiritual.
Quando falamos sobre relacionamentos, falamos principalmente das pessoas que mais amamos, pricipalmente nossa casa,
família. Os dias tem sido tão corridos, que muitas vezes nossa família tem ficado em segundo plano. Como é importante
separmos tempo para conversar, para entender, para enxergar o que tem acontecido. Enfim, se não dermos o tempo
necessário para nossa família, podemos perdê-la. Sobre a nossa vida profissional, é importante compreendermos que só
sobreviveremos nesse mundo se tivermos como sustentar a nossa casa, sem isso podemos perder muito também, então é
necessário tirarmos um tempo para investirmos em nosso preparo, para que possamos crescer e ter uma vida mais tranquila e
satisfatória. E por último, e mais importante, temos a nossa vida com Deus. Se tivermos tempo para tudo, e menos para Deus,
automaticamente estaremos dizendo que Ele não é necessário. Com isso, passaremos a viver pelas nossas próprias forças. Não
há chances de vivermos felizes e satisfeitos nesse mundo, sem a presença de Deus em nossas vidas. Por isso, devemos separar
tempo para Ele, para compreendermos quem Ele é, como Ele trabalha. Devemos ter intimidade com Ele, e isso só vem com
muito tempo investido. A nossa luta é contra o tempo, e o nosso inimigo sabe disso. Então ele trabalha sempre para desviar o
nosso foco, com isso tomando o nosso precioso tempo.

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. Você consegue equilibrar bem o seu tempo para fazer todas as coisas? Quais são as áreas que você mais
tem investido? Comente:
(Deixe as pessoas falarem, a maioria vai reclamar da falta de tempo. Nessa hora é muito importante falar
sobre prioridades. Temos que tomar cuidado para não ficar perdendo tempo com coisas que não nos
acrescenta nada, e depois, acabarmos deixando de investir em áreas tão importantes. Fale sobre as áreas
mais importantes.)

2. Você tem investido em relacionamentos ou só em você?
(O ser humando é um ser relacional, ele precisa estar conectado a outras pessoas para ser feliz. Então, é
muito importante termos tempo para nos relacionar com pessoas que amamos e que nos acrescentam.
Começando com a nossa casa, indo até a Igreja, e também com pessoas que irão acrescentar coisas
importantes em nossas vidas, até profissionalmente.)

3. Você tem investido tempo com Deus? Como podemos utilizar o nosso tempo para melhorarmos o nosso
relacionamento com Deus?
(Investir tempo com Deus é essencial para vivermos aqui nesta terra. Temos que separar momentos, para
que possamos criar intimidade com Deus, ouvir Sua voz, seguir os Seus caminhos. Sem esse tempo, ficaremos
perdidos aqui na terra, não saberemos para onde ir. Maneiras de investir tempo com Deus: Ora, ler a Palavra,
escutar louvores, Estar na Igreja, de preferência não só em cultos, entre outros. Discuta sobre formas de
darmos mais tempo para Deus.)

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.

Nossos dias na terra não
passam de uma sombra...
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