
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 22/08/2016 a 29/08/2016 

 
   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 :  COMO VENCER A INCONSTÂNCIA ESPIRITUAL?  ( Pr Cícero ) 
 
Quantas vezes já ouvimos ou vimos pessoas, ou até nós mesmos, dizendo: 
  
“Vou começar uma caminhada”, mas só caminha na primeira semana e desiste.  
“Preciso emagrecer, vou começar um regime”, mas no terceiro dia tem uma festa de aniversário e quebra 
o regime.  
“Vou começar a faculdade de direito”, mas no segundo semestre muda para medicina veterinária.  
“Meu sonho é casar”, mas nas primeiras brigas do casamento pede o divórcio para voltar a vida de solteiro. 
Começa um discipulado e para depois de 1 mês. 
Começa a auxiliar uma célula, mas na 1ª dificuldade para. 
Começa a fazer o TSD, mas depois de falhar umas 3vezes desiste. 
Etc... 
É assim mesmo? Por que isto acontece, o que vocês acham?  
 
Um problema nosso que nos leva a isto é a INCONSTÂNCIA. 
  
Significado de Constância: Reprodução não interrompida de um mesmo fato ou fenômeno; frequência, 
habitualidade. Força moral de quem não se deixa abater; perseverança, persistência, força de ânimo. 
  
 A Bíblia nos desafia a constância (ICo 15:58); 
 E nos adverte contra a inconstância (Ef 4:14). 

 
1 - É necessário entender que a constância não é responsabilidade de Deus;  
 Deus não aceita assumir responsabilidade que não é dele (ex: provas). Muitos pedem que Deus 

termine seus projetos. Se não deu certo, sentem-se isentos de responsabilidade, podem justificar 
seus fracassos dizendo que não era vontade de Deus. 
Mas, será que Deus começa algo e deixa inacabado. Fl 1:6 diz que a obra que Deus começa Ele 
termina. Quando você começar uma obra que Deus lhe chamou para realizar, termine também. 
A fé não nos isenta do esforço. 
 

2 - É necessário entender que a nossa vida [ serviço cristão] está baseada no compromisso e não no 
sentimento ou desejo; 

E o que é ter compromisso? 
 Uma coisa do compromisso é que a gente tem que cumprir ele mesmo sem sentir vontade algumas 

vezes. Toda dia você sente vontade de estudar? Ou trabalhar? (não). Mas você levanta e vai fazer 
porque você tem um compromisso; 

 (IICo 5:15) A vida do cristão é de Cristo. O crente está comprometido com Cristo e ponto. Tem que 
levantar e ir fazer o que Ele manda.  
Quem pode dar exemplos do que isso significa? (um exemplo é o batismo; não tem que esperar 
sentir vontade para ser batizado, pois batismo é mandamento pra aqueles que estão comprometidos 
com Cristo. Na verdade, isto vale para todas as outras ordens da Palavra de Deus e são várias).  
 

 

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


3 - É necessário entender que fraquezas e falhas podem acontecer;  
 Elas são consequências da nossa humanidade; 
 Não podemos ficar nos martirizando ou com um sentimento de autopiedade. Nós todos estamos em 

processo de aperfeiçoamento (Ef 4:13). 
Compreenda que se você falhou em algo, isto não significa que o mundo acabou e Deus não conta 
mais com você. O caminho para vitória em Cristo é a confissão e o arrependimento. E prosseguir em 
perseverança. Desistir jamais. 

4 - É necessário entender que as tribulações e dificuldades fazem parte da vida; 
E quantas são as tribulações que podemos passar nesta vida!  Alguém deseja hoje compartilhar 
uma dificuldade que esteja passando em sua vida? Ou que já tenha passado algum momento atrás, 
mas você perseverou e conseguiu passar pela provação honrando ao Senhor?  (isso é bom 
compartilhar porque encoraja os outros)  

 As dificuldades e tribulações na nossa vida se constituem também em testes para a nossa constância 
espiritual. Passar por elas mantendo a fidelidade a Cristo, as enfrentando de frente, é constância 
espiritual, que é sinal de maturidade espiritual (Rm 5:3-4). 
 

5 - Não se embarace, mantenha o foco;  
E o que pode se constituir em embaraço para nós?  (podemos dizer que embaraço é qualquer coisa 
boa ou ruim que tenha a capacidade de nos distrair tirando a atenção do foco de Deus para nossas 
vidas. 

 (Hb 12:1-2; IITm 2:3-4). 
 

6 - Tenha ajuda;  
 Aceite ajuda ou a busque (Hb 10:24-25); 
 Discipulado, prestação de contas para alguém é fundamental para manter-se constante. 

(Líder de célula, esse é o momento de você encorajar o povo a buscar um relacionamento de 
discipulado. Seria interessante você dar um testemunho rápido ou pedir para alguém dar sobre como 
o discipulado tem o ajudado a manter-se constante nos projetos de Deus para você). 
 

7 - Confie e siga adiante. Vá fazer o que você está comprometido em fazer e etc... 
 (Sl 125:1). 

 

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 levar visitantes. Ore antes  de convidá-los,  assim o Espírito Santo 

vai trabalhando em seus corações.                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


