
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 03/08/2015 a 08/08/2015 

  
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.  

 
  2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    

 
  3)ESTUDO(35 minutos)-   ADORADORES VERDADEIROS  (Pr. Celso F. Martinez)    Texto :  João 4: 1 a 26 

Quais são os adoradores que Deus procura? 
Quando os discípulos voltam e encontram Jesus conversando com uma mulher samaritana ficaram perplexos e admirados, 

porque além de ser uma mulher, pois naquela época a mulher era muito discriminada, os judeus não se davam bem com os 
samaritanos. O encontro com essa mulher não foi ocasional, mas Jesus planejou. “Era necessário passar por Samaria”  João 4:4. 

Pelo mapa da palestina vemos perfeitamente que não tinha a necessidade de passar por Samaria, muito pelo contrário os 
judeus evitavam o território samaritano. Mas como Paulo fala em Filipenses 2:13 , é Deus quem age no querer e no efetuar. Jesus 
sabia que, ao meio dia, uma mulher iria buscar água naquele poço e ali Jesus provoca um encontro, pra que a vida da mulher 
samaritana fosse mudada. Esse encontro não aconteceu por acaso. Deus é quem tem controle de nossas vidas. Ele é quem coloca 
pessoas para cruzar nossa vida para nos abençoar.     Hoje mesmo, você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito.  
Em Deuteronômio 27 e 28 fala que os Samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Em Isaías 52:1 diz que os Judeus adoravam em 
Jerusalém (que era chamada a cidade santa).  
E hoje, onde seria o local correto para adoração ao Senhor?  
Muitos de nós temos a idéia que a Igreja é o local de adoração. Não que a Igreja não seja um lugar para adorar, mas não devemos 
colocar a igreja como o único lugar de adoração a Deus. 
Então, qual seria o local correto para adoração a Deus?  
Todos os lugares:  Dentro do automóvel, dentro do seu quarto, na cozinha, no parque, na cidade, no campo etc. 

 
É fácil ser adorador na Igreja, mas no dia a dia não é tão fácil assim. Se Deus está procurando adoradores é porque nem todos são 
adoradores de verdade. João 4:22.     Para adorar a Deus, antes precisamos conhecê-lo. A VERDADEIRA ADORAÇÃO é o 
transbordar de um coração grato que reconhece o favor divino sobre sua vida. Para adorar a Deus, o nosso coração e o nosso 
sentimento, deve provocar um sorriso no rosto de Deus. Adorar não é só cantar, podemos adorar pregando, servindo, evangelizando, 
etc.  Deus está procurando os “verdadeiros adoradores”                                                     

 

A adoração se manifesta de 3 formas: 
 
a)  Adoração é RENDIÇÃO – já viu quando o bandido vem assaltar uma pessoa? Não devemos reagir. O bom senso diz que 
devemos nos render. Se render é se entregar. 
Adoração, também tem o sentido de beijar. É o gesto de curvar-se diante de uma pessoa a ponto de beijar seus pés, dizendo: 
“reconheço a minha inferioridade e a sua superioridade e me coloco a sua inteira disposição”. 
Eu preciso cantar para adorar ao Senhor?   
Sem rendição eu posso cantar e não estar adorando. Mas eu posso me render aos pés do Senhor em adoração sem 
necessariamente estar cantando.  Podemos adorar, mesmo sem cantar. 

 
b)  Adoração é ENTREGA – a experiência do Salmos 116 – é um Salmo de angustia e no versículo 12 desse Salmo, ele faz uma 
pergunta que é feita a ele mesmo “Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Só adora quem é grato. 
Murmurador não consegue adorar. Enquanto for murmurador não poderá ser um adorador. 

 
c)  Adoração é serviço – Não há adoração sem serviço. Serviço não é uma simples atividade. Serviço é quando eu disponho minha 
vida para ser canal de bênçãos na vida de outro. 
Alguém aqui já recebeu ajuda de alguma pessoa?  Alguém aqui já ajudou alguma pessoa? 
O que dá mais satisfação receber ajuda ou ser benção na vida de alguém?      Hebreus 13: 15 e 16. 

 
 4)DESAFIO (5 minutos) - Se houver não crentes: Pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus e ser um verdadeiro 

adorador.  Se não houver não crentes: Desafie o grupo a  trazer visitantes não crentes na próxima semana. 
 
     5) MOMENTO DE ORAÇÃO (10 minutos) - Compartilhamento de pedidos e agradecimentos. Faça um amigo oculto 

(um orando pelas necessidades do outro). Lembrar de orar pela: Multiplicação da célula e Novos lares anfitriões.  
 
    6) LEMBRETE  -  Na próxima semana as células não se reunirão nas casas, faremos a CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS  na 

Igreja no dia 11/08/2015 - Terça Feira às 19:00. Incentive a sua célula a levar muitos visitantes, principalmente os não crentes. 


