
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 13/04/2015 a 18/04/2015 

  
  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         A Cura para a Alma    (Pr. Celso F. Martinez) 

 
Salmos 32 (todo) e Salmos 33:1                                                                 
Estes Salmos tem muitas emoções. 
Eles trazem: 
➔ As experiências de Davi.  

Nestes Salmos Davi compatilha as experiências que teve com o pecado de adultério vivido com Bate-Seba. A pessoa que comete 
adultério jamais será a mesma a não ser que se volte para Deus. 
 
➔ As conseqüências vividas por Davi.  

Em  Salmos 32:3,  Davi compartilha suas amargas consequências por causa do pecado. Carrega uma culpa tremenda. Todo pecado 
tem consequências.  
 
➔ A cura de Davi. 

O que levou Davi a ser curado? 
 
         a) O Poder da Confissão. 
A confissão é precedida pelo arrependimento. O arrependimento é a mudança radical da forma de pensar, de agir e de viver. Quem 
realmente se arrepende muda, se transforma e essa transformação é vista por todos que convive com a pessoa por uma razão muito 
simples. A pessoa arrependida muda por fora porque seu interior mudou. Ninguém que negocia com o pecado pode se curar, tem que 
haver uma transformação radical . 
 
       b) O Poder do Perdão. 
Satanás é o acusador. Deus perdoa. Somente precisamos reconhecer nosso erro, nos arrepender e confessar nossos pecados ao 
Senhor, pois ele estará pronto a perdoar.  Hebreus 8:12. 
       
      c)  O Poder da Libertação. 
O único que pode verdadeiramente nos libertar é Jesus.  João 8:36. 
 
     d)  O Poder do Amor de Deus.  
Se eu estiver numa Igreja caminhando de acordo com as Escrituras Sagradas, Deus me Ama. Se eu pecar Deus continua me 
amando. 
 
Conclusão:  Esses poderes são verdadeiramente transformadores e podem nos curar de todo mal como fez com Davi, mas podemos 
colocar tudo a perder se deixarmos o Poder da Obstinação falar mais alto.  Salmos 32:9. 
Muitas pessoas são obstinadas ao erro, não têm ou não querem ter entendimento e continuam no erro. 
 
Você já usou algum desses poderes para curar o seu interior? 
 
  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/

