
 
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 24/04/2016 a 30/04/2016 

  
 
  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 levar o CD e a letra da música para distribuir. 
 
   3)ESTUDO -  A alegria do Senhor é a nossa força   (Pr. Cícero Neto)        Romanos 5:1-11 
 
Quais as razões que temos para nos alegrar? 
  
1 - Razão para se alegrar no próprio Deus.   
Através da fé em Jesus Cristo fomos reconciliados com Deus, temos paz com Ele. Fomos retirados do lamaçal do pecado onde 
caminhávamos a passos largos para o inferno. Passamos de inimigos à filhos amados.    2 Coríntios 5:17-20  e  João 1:12.    
O que aconteceu para que fossemos reconciliados com Deus? 
A morte e ressurreição de Cristo. O sangue de Jesus derramado na Cruz nos justificou diante de Deus. 
  
2 - Razão para se alegrar nas tribulações.    
Como se alegrar numa tribulação?  
Não devemos pensar na tribulação em si, mas nos benefícios e aprendizados que a tribulação pode trazer pra minha vida. 
Deus não dá tribulações que não podemos suportar. 
A tribulação produz perseverança…     que produz caráter aprovado por Deus…     que produz esperança…  
A Perseverança parece envolver não apenas a espera pela solução de um problema, mas também a ação. Sugere a disposição para 
continuar, persistir, não desistir, ir até o fim em um propósito. É a capacidade de continuar atuando mesmo em situações totalmente 
contrárias. 
A perseverança produz experiência…  Maturidade, caráter treinado, testado e aprovado. 
Deus utiliza as tribulações de todas as ordens para moldar o nosso caráter à semelhança do de Cristo. 
A experiência produz esperança…  Expectação, espera confiante...   que não decepciona, não envergonha. (v5) 
  
3 - Razão para se alegrar na esperança da Glória de Deus.    
Esperança para o tempo presente…  Que se crermos veremos sua Glória, experimentaremos sua provisão aqui na Terra.  
Esperança para o tempo futuro…  A Glória celestial. A eternidade com Deus.  
  
Conclusão:  A alegria do Senhor é a nossa força... E temos razões para nos alegrar nEle.  Por causa dEle mesmo, aquilo que Ele 
nos ensina nas tribulações e pela esperança da sua Glória, tanto para o presente quanto para a eternidade.     Neemias 8:10. 
 
  
  4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo 

discipulado.  Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o visitante isolado. Treine 
novos Líderes. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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