
 
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 10/04/2016 a 16/04/2016 

  
  1)QUEBRA GELO - Temos uma infinidade de sugestões de Quebra Gelo Gospel na internet: www.mda.com.br; 

www.google.com.br; www.youtube.com.br. Líder, dê oportunidade para toda célula participar da reunião. Peça um integrante da célula 
para trazer o quebra gelo. Lembrando sempre que quebra gelo deve ter a participação de todos. 
 
   2)CÂNTICO - Escolha um cântico conhecido. Líder, você pode também escolher um dos integrantes da célula para trazer 

o Louvor. Lembrando sempre que deve trazer o CD e a letra da música para distribuir. 
 
   3)ESTUDO - O grande desafio para a Igreja   (Pr. Celso Martinez)    Mateus 28:18-20 
 
Foi a obediência a essa ordem que possibilitou que o conhecimento de Cristo chegasse até nós. Nenhuma outra ordem foi tão 
importante como essa, para que o evangelho alcançasse o mundo. A volta de Jesus pra buscar os salvos dependerá da obediência a 
essa ordem. Mateus 24:14.  
  
Há algumas perguntas que podem e devem ser feitas ao texto: 
 
1.    O que é fazer discípulo? 
Fazer discípulo não é fazer membro da igreja, nem levar alguém a se tornar religioso. Fazer discípulo é levar uma pessoa a se tornar 
semelhante a Jesus. Só está apto a discipular quem deseja, ardentemente, se tornar semelhante a Cristo. Fazer discípulo não é 
apenas transmissão de ensinamento, é antes, transmissão de vida. O discipulado de Jesus foi marcado pelo ensino e pelo tempo de 
convivência com os 12 apóstolos. 
 
Quando estamos discipulando alguém devemos focar em 3 partes básicas: 
 

a) Como está a vida do nosso discípulo com relação ao TSD (tempo a sós com Deus).  
Devemos incentivar nosso discípulo a separar um tempo diariamente para estar a sós com Deus.  E o que deve ser feito nesse 
“tempo com Deus”?  Deve-se ler a Bíblia, ouvir um louvor (com sentimento de adoração) e Orar. 
 

b) Como está a vida do nosso discípulo com relação aos SEUS RELACIONAMENTOS.  
Devemos ajudar nosso discípulo a ter relacionamentos sadios, aprender a perdoar e a viver em paz com todos da sua família, do seu 
trabalho, da sua igreja, escola, etc… 
 

c) Como está a vida do nosso discípulo com relação a SUA VIDA MINISTERIAL.  
Devemos incentivar nosso discípulo a se tornar um Líder de Células. Mesmo os crentes novos devem fazer parte de uma célula e não 
só fazer parte da célula como também participar no andamento da célula como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para distribuir); 
Levar um quebra gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar visitantes; Orar durante a semana para a 
célula; Ser responsável pelos eventos da célula (como comemoração de aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.)...  
Não esquecendo que, tudo que acontece na célula deverá ser combinado antes com o Líder da Célula. 
 
2.    Quem deve fazer discípulos? 
É ordem para todos. Todo discípulo é desafiado a fazer discípulo. Às vezes pensamos que esse não é o nosso dom, mas fazer 
discípulo não é dom. É simplesmente uma ordem que Jesus deixou e que devemos obedecer. 
Você está sendo discipulado?     Você está discipulando alguém?  
 
3.    Por que fazer discípulo?  É a forma eficaz de: Consolidar a experiência de conversão; Fechar a porta detrás da igreja; Tratar a 
tentação para não precisar depois tratar o pecado. Tiago 5; Cuidar das pessoas; Ter um confronto sadio e realmente ajudar o irmão. 
Mateus 18; Promover treinamento; Crescimento espiritual; Promover a multiplicação com qualidade.  
  
4.    Que promessas nós temos quando fazemos discípulos? 
Promessa da presença do Senhor Jesus conosco. Ele nos capacita e só experimenta isso quem se apresenta. 
Somos instintivamente levados a ler somente o final do versículo “estarei contigo até o final dos séculos”, mas esquecemos de 
que para usufruir dessa promessa devemos obedecer a ordem do início do versículo. “Ide fazei discípulo de todas as nações, 
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar tudo que vos tenho mandado”. 
A Palavra é clara. O Senhor promete estar conosco até o final dos séculos se obedecermos a sua ordem. 
  
 
 

http://www.mda.com.br/
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  4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder 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. Distribua tarefas a todos da célula como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para distribuir); Levar um quebra gelo; 
Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar visitantes; Orar durante a semana para a célula; Organizar os 
eventos da célula (como comemoração de aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.) ... 
 
  5)EVANGELISMO - Líder, incentive os membros da célula a trazer visitantes. Ore pelos visitantes antes de convidá-los,  

assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.            


