
ROTEIRO PARA CÉLULAS     de 05 de dezembro a 10/12 

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   Nossas armas são poderosas em Deus para demolição de 

fortalezas 

II Coríntios 10:1-5 

Culto do dia 27 /11/16 noite   Pr Celso 

 Paulo tinha clara compreensão sobre batalha espiritual. 

 Muitas vezes fala sobre isso e nos adverte sobre a luta espiritual que 

enfrentamos. 

 A palavra logismos significa RACIOCINIO, ARGUMENTO, REFLEXÃO. V.5 

 Paulo se referia a argumentos capciosos de seus oponentes 

 As fortalezas cumprem duas funções básicas: 

 Proteção. 

 Prisão. 

         FORTALEZA DE SANTA CRUZ DA BARRA 

 Em 1555, Villegaignon improvisou uma fortificação para a defesa da entrada da Baía 

de Guanabara. Tomada por Mem de Sá dois anos mais tarde, foi ampliada, recebendo 

o nome de N. Sra. Da Guia, origem da fortaleza de Santa Cruz da Barra. Com uma 

área construída de 7.153 m² , passou por reformas e teve seu poder de fogo ampliado 

por ordem do Vice-Rei Conde de Cunha, visando a proteger o embarque de ouro de 

Minas Gerais, feito no Porto do Rio de Janeiro. 

 A Fortaleza de Santa Cruz da Barra participou de momentos importantes de nossa 

história, impedindo invasões francesas e holandesas. Enquanto presídio recebeu 

figuras ilustres como José Bonifácio, Bento Gonçalves e Euclides da Cunha. 

 

 As fortalezas são, na verdade, barreiras mentais que se levantam contra o 

conhecimento de Deus. 

 

 Quais são as barreiras mentais? 

 

  

1. Deus não me ama. 

“Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos 

ainda pecadores, Cristo morreu por nós”. Romanos 5:8. 

 

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


 

           2.Sou pecador de mais.  

“Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”.   

Lucas 19:10. 

 

3. Deus é amor e não vai condenar ninguém. 

“ Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja 
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da 
verdade”. I Tim 2:3-4 
 
4. Tem gente errada nesta igreja. 

“E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que 

está no teu olho?”.  Mateus 7:3. 

 

5. Preciso resolver alguns problemas antes. 

 “(porque diz: no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri; 

eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação”); 

 II Coríntios. 6:2. 

 

6. Minha posição não permite. 

“Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele; mas por 

causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da 

sinagoga”; João 12:42  

 

7. Venho de tradição religiosa. 

“Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos 

escravos de ninguém; como dizes tu: Sereis livres? Replicou-lhes Jesus: 

Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é 

escravo do pecado”. João 8:33-34. 

 

Conclusão: 

É preciso destruir fortalezas e  oposições demoníacas que se 

levantam contra o conhecimento de Deus. Jeremias 1:10 nos mostra a 

forma de agir. Ele diz: “Olha que hoje te constituo sobre as nações e 

sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e 

arruinares e também para edificares e para plantares.” 

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 pela 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. 



 

 

  Exclusivo para o líder de célula: 

Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus 

para que lha conceda, ao menos tenha paixão. 

 Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto 

do que você diz é verdade para você. 

 

 


