
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 06/04/2015 a 11/04/2015 

  
  1)COMUNHÃO - QUEBRA GELO   Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.  
Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet.     
Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br; www.youtube.com.br 
 
  2)ADORAÇÃO - CÂNTICO   Escolha um cântico conhecido. Não deixe de levar o CD e a letra da música para  
distribuir.    Você pode também escolher um de seus auxiliares pra fazer isso. 
 
  3)EDIFICAÇÃO - ESTUDO        Princípios de Deus para ter sucesso na vida      (Pr. Celso F. Martinez) 
Neemias 1: 1 a 11   
Ter sucesso é ter êxito, é ter realização. Quem não quer ter êxito na vida profissional, ou na vida familiar, ou na Igreja? Todos querem 
ter êxito em vários seguimentos de nossas vidas. E para que tenhamos êxito em alguma coisa precisamos aplicar alguns princípios.  
O que são princípios?  
Princípios, são regras imutáveis que não caducam, pode ser aplicado em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer parte do 
planeta. Por exemplo: “A Lei da Gravidade” que diz que tudo é atraído para o centro da terra. Se subirmos num penhasco e pular de 
lá, vai acontecer a mesma coisa que aconteceria se estivéssemos aqui no Brasil ou na China. Se estivéssemos no tempo presente ou 
passado ou futuro. 
No final do texto em que lemos,  Neemias diz que era “COPEIRO DO REI”. 
Naquela época ser o “Copeiro do Rei” significava que a pessoa gozava de altíssimos privilégios. Era o confidente do Rei. Era o 
homem de confiança do Rei. O Copeiro provava os alimentos que o Rei comeria para que não corresse o risco de ser envenenado. O 
Copeiro colocava sua vida em risco para proteger o Rei. O Rei tinha total confiança no Copeiro. Eram tão íntimos que o Copeiro 
poderia até influenciar o Rei em suas decisões.  
Mesmo sendo um homem tão importante, Neemias dava muito valor aos “PRINCÍPIOS”. 
 
Princípios que foram usados por Neemias naquela época, que podem ser usados por qualquer um de nós, hoje: 
 
         a)   Princípio da Informação   -   Neemias perguntou sobre os judeus que estavam em Jerusalém.  Tudo que vamos fazer  
devemos iniciar com a informação. Através da informação poderemos conhecer e entender tudo que precisamos. A informação gera 
responsabilidade. A informação não é só para ter conhecimento de uma situação, mas para tomar posição sobre um assunto. 
Você costuma buscar todas as informações possíveis para fazer algo que você não conhece bem?  
Você costuma agir com a razão ou com o coração? 
 
       b)   Princípio da Inspiração   -    A informação traz inspiração. A medida que conhecemos a fundo algo que não conhecíamos, 
normalmente nos interessamos cada vez mais pelo assunto. Às vezes esse interesse é tão crescente que gera em nós uma profunda 
e grande inspiração. Tudo começa com a informação, depois a inspiração e logo seu coração está apaixonado. 
Já aconteceu com você de buscar muita informação sobre um assunto?  
Isso te deixou apaixonado pela causa?  
Compartilhe com o grupo se você já viveu algo parecido. 
 
      c)   Princípio da Oração   -   Tudo que Neemias fez começou com uma oração.  Neemias 1:1 
Neemias tinha uma clara visão de quem era Deus e quem era ele. Nossa oração deve ser sempre assim. Devemos compreender a 
nossa condição de pecador  diante da Santidade do Senhor.   
Nenhum empreendimento terá sucesso se não for precedido e constantemente regado pela  oração.  
2 Crônicas 7:14   -  E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se 
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.  
 
Conclusão:  Esses princípios podem ser aplicados pelo empreendedor e pelo inovador  na vida profissional. Podem ser aplicados  na 
vida afetiva quando estivermos iniciando um relacionamento, com certeza vai nos livrar de muitas frustrações. E também na Igreja 
poderemos usar esses princípios para ganhar muitas almas para Jesus, inclusive através das células. 
 
  4)SERVIÇO - DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS. Certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo 

discipulado. Treine novos Líderes. Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o 
visitante isolado. 
 
  5)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los,  assim o Espírito Santo vai 

trabalhando em seus corações. 

http://www.mda.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.youtube.com.br/

