ROTEIRO: 39 - 07/11/18
ENCONTRO: QUEBRA GELO
EXALTAÇÃO: LOUVOR E ADORAÇÃO
EDIFICAÇÃO: MATEUS 5:23-24
EVANGELISMO: QUADRO DE ALVOS

AGENDA DO LÍDER
09/11 – Impacto de mulher
24/11 – Encontro de Adolescentes 19h
24/11 – Culto Jovem
30/11 - Cantata de natal

TEMA: “VAI PRIMEIRO E RECONCILIA-TE”

INTRODUÇÃO
Jesus ensina, que no processo de trazer a sua oferta, há uma prioridade: OS RELACIONAMENTOS. Para
Jesus, uma oferta só é aceita, quando há em nossos corações, o anseio por valorizar relacionamento
interpessoal.
A oferta, não está relacionada apenas ao dinheiro, mas também ao exercício de dons ministeriais, de
talentos, serviços na igreja e comunidade social. Porém, há um caminho para que a reconciliação seja
eficaz.
1º - “SINTO MUITO” - EXPRESSAR REMORSO.
Comunicar a pessoa ofendida o sentimento de culpa, vergonha ou dor por tê-la magoada.
2º - “EU ERREI” – ACEITAR A RESPONSABILIDADE.
Por que é tão difícil dizer “eu errei”?
Quando dizemos essas palavras “eu errei”, comunicamos sinceridade à pessoa ofendida.
3º - O QUE POSSO FAZER PARA MELHORAR A SITUAÇÃO? – FAZER RESTITUIÇÃO PELO ERRO.
Devemos recompensar o erro feito. Um exemplo clássico bíblico de alguém que gerou fruto de
arrependimento e Zaqueu (história em Lucas 19:1-10), quando Mt 19:8 ele restitui aqueles que ele
extorquiu com 4 vezes mais.
4º - “EU PROCURAREI, PELA GRAÇA DE DEUS, NÃO REPETIR O ERRO”.
Deve-se demonstrar sinceridade, autenticidade e arrependimento.
5º - “POR FAVOR, VOCÊ ME PERDOA?” – O PEDIDO DE PERDÃO.
Comunique o seu desejo de que o relacionamento seja totalmente restaurado.
Uma vez que o relacionamento é prioridade, ele deve ser valorizado.
CONCLUSÃO: Depois de ter feito isso (reconciliar), “Voltando, faz a sua oferta”.
Jesus quer a nossa oferta, as nossas ofertas são importantes para Cristo, assim como era importante para
Caim e Abel ofertarem a Deus dando o melhor do que eles produziam. Deus quer o nosso melhor, mas o
melhor está ligado ao que temos feito dos nossos relacionamentos. Por isso, use este caminho para que
possa se reconciliar com seus familiares e amigos.
............................................................................................................................................................................................................

ATENÇÃO LIDER!!! PREENCHA O RELATÓRIO E DEPOSITE NO GAZOFILÁCIO NO CULTO DE DOMINGO.
Nome completo do líder____________________________________________________
Data da reunião_____/_____/______ Nº da célula______Nome do Assistente_________________
Presença: Nº de membros________Nº de convidados____________
Há líder em treinamento na célula? ( ) Sim ( ) Não
Data prevista para multiplicação da célula _____/______/______
Quem você esta discípulando na célula? _________________________________________
Quantos alvos você tem na célula?_____________________Nº de crianças que frequentam a Célula?_____________

