
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 08/08/2016 a 13/08/2016 

 

   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 Parece que é mas não é    (Pr. Celso F. Martinez) culto do dia 17/07 manhã     Prov. 30:12 

 “Estamos vivendo um tempo de colheita”. Disse alguém. 

 Há três realidades: 

 1. Gente que chega e não fica. 

Muitas vezes não fica porque não experimentou Jesus de fato. 

Gente que não fica porque não foi devidamente cuidado. 

 

 2. Gente que fica, mas não tem profundidade. 

 Frágeis, superficiais, voláteis. 

 Os problemas que enfrentam e como enfrentam, os faz semelhantes aos que não conhecem a Cristo. 

 O ímpio tenta resolver problemas pela mentira, gritos, ofensas e agressões variadas. O crente deve 

ser diferente.  

 

 3. Gente que chega, fica e influencia outros com sua vida de testemunho. 

 “Pregue se possível com palavras”. (Agostinho). 

 Ter gente na igreja não está sendo o maior desafio da igreja nesses dias. 

 Crescimento numérico talvez não seja o maior problema, mas sim a qualidade dos que fazem número 

na igreja. 

 Conversão x adesão. 

 É fato que tem gente que parece que é, mas não é. 

Um dos ensinos mais importantes do Novo Testamento é sobre a Salvação. 

Quando a Bíblia fala em salvação está tratando da realidade a ser experimentada na eternidade, isto é, todos 

nós haveremos de enfrentar a eternidade, a vida pós-túmulo, e é aqui nesta vida que decidimos onde vamos 

passar a eternidade. 

Jesus veio ao mundo para nos garantir a eternidade junto Dele. João 3:16; 5:24. 

O que é a Salvação: 

 É o ato pelo qual Deus oferece ao pecador, pela sua graça, mediante arrependimento e da sua fé em 

Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, o perdão para os pecados e a certeza de vida eterna. 

 A salvação acontece quando respondemos voluntariamente ao convite dado pelo Senhor, através do 

sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. 

 A única forma de sermos salvos é pela entrega, pessoal e sincera da nossa vida a Jesus. 

 Ninguém é salvo por ser boa pessoa, ou por outro qualquer meio que não por Jesus Cristo. Efésios 

2:8-9; I Timóteo 2:5-6; João 14:6. 

 

                                  Tem gente que parece que é, mas não é. 

 

 

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


1. O Convertido é nova criatura. II Coríntios 5:17. 

 O Novo convertido  utiliza algumas figuras que se referem à experiência de conversão. Conversão não 

é mudança de religião, é mudança de coração. Uma das expressões é esta: ser nova criatura. 

 Uma pessoa salva muda por fora de forma natural, porque mudou por dentro de forma sobrenatural.  

 Suas atitudes mudam, seu jeito de ser muda e estas mudanças são operadas pelo Espírito Santo que 

vem habitar o nosso coração quando entregamos nossa vida a Jesus. Gálatas 3:26; 4:6. 

 Muitos pensam que na igreja há uma lavagem cerebral. Ninguém tem o poder de mudar o coração de 

uma pessoa só Deus e isto Ele faz através do Espírito Santo. 

 Com certeza é um extraordinário milagre dentro do coração, e quem o experimenta pode até não 

saber explicar, mas sabe que algo maravilhoso está acontecendo dentro do coração. 

 A verdadeira conversão afeta o individuo na base do seu caráter. Sentirá incômodo com a mentira, 

falsidade, hipocrisia entre outros. 

 

2. O convertido aprende a amar os irmãos. I João 2:9-12; 3:14-16; 4:7-8.  

 Uma das primeiras evidências de que de fato somos salvos é a disposição de acertar 

relacionamentos. Muitos foram terrivelmente machucados em relacionamentos íntimos. As feridas 

provocadas nos relacionamentos são profundas e dolorosas, mas quando Jesus entra no nosso 

coração, isto passa a nos incomodar e brota o desejo de acertar, gerado pelo Espirito Santo. 

 Deus enche o nosso coração de amor, e o amor CURA. AMAR CURA. 

 Jesus disse que o amor é a marca mais importante do cristão: João 13:34-35. 

 No Novo Testamento, AMOR não é um mero sentimento, mas uma atitude, por isso Jesus deixa este 

mandamento. 

 

3. O convertido deseja obedecer a Deus. Mateus 7:21 

 João 15:14  Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.  

 Mateus 7:21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz 

a vontade de meu Pai, que está nos céus. 

 

 Um dos princípios mais importantes da Bíblia é a obediência. 

 É a primeira marca de conversão: batismo. 

 A obediência ao que o Senhor ensinou deve ser motivada pelo amor e não pela força.  

 No mundo espiritual TUDO QUE É FORÇADO NÃO FUNCIONA. Deus não aceita coisa alguma que 

seja forçada, e Ele conhece muito bem o nosso coração: adoração, serviço, recurso. 

2Cor 9:6  Mas digo isto: Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e aquele que semeia em 
abundância, em abundância também ceifará,  
2Cor 9:7  Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, nem por 
constrangimento; porque Deus ama ao que dá com alegria. 
 

 Uma pessoa verdadeiramente convertida quer obedecer, e o faz por causa do amor que sente pelo 

Senhor. 

Conclusão. 

Este assunto é muito oportuno para convidar pessoas a confessarem Jesus como Senhor e Salvador. 

1. O que uma pessoa deve fazer para ser convertida ou salva? 

2. Você tem segurança de que realmente é convertido? 

3. Você consegue perceber as marcas de que de salvação em sua vida? 

4. Você gostaria de ver as pessoas que lhe são muito queridas experimentando o que você está 

experimentando? 

5. O que você está disposto a fazer para isso? 



4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo 

discipulados.  Deixe os visitantes  bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixarem os visitantes isolados. 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 antes  de convidá-los,  assim o 

Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.                       


