
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 21/02/2016 a 27/02/2016 

  
 
  1)COMUNHÃO - QUEBRA GELO   Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “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 
 
 
  2)ADORAÇÃO - CÂNTICO Escolha um cântico conhecido. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    

Você pode também escolher um de seus auxiliares pra fazer isso. 
 
 
  3)EDIFICAÇÃO - ESTUDO  A mensagem de João Batista     (Pr. Cícero Neto)     Lucas 3:1-20 

 
A Missão de João Batista era: "preparar o caminho do Messias"    Lucas 3:4-6 
 
 
Qual era a mensagem de João Batista? 
   
1) João Batista faz um alerta sobre o julgamento.   Lucas 3:4.  
Não podemos nos enganar, o julgamento final é uma realidade que todos nós passaremos e, portanto, precisamos estar preparados 
2Corintios 5:10. 
 
2) João Batista confronta o pecado.   Lucas 3:7-8. 
Alguns daquela época achavam que por serem religiosos já tinham sua salvação garantida, por isso João chama a atenção para que 
o arrependimento seja demonstrado através dos frutos. 
O que você tem feito para demonstrar seu arrependimento? 
 
3) João enfatiza a necessidade de arrependimento.  Lucas 3:3. 
O arrependimento é a mudança radical de mente e comportamento. É um giro de Giro de 180°.   
O frutos do arrependimento genuíno é a mudança na prática de vida.  Lucas 3:10-14. 
Qual as prática de vida você deve mudar para demonstrar os frutos de seu arrependimento ? 
 
4) João enfatiza a necessidade do batismo. Lucas 3:3.   
 O Batismo é o sinal de misericórdia e graça de Deus para conosco através do perdão dos pecados e também é o sinal do nosso 
compromisso com Jesus.  
 
 
  4)SERVIÇO - DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS. Certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo 

discipulado. Treine novos Líderes. Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o 
visitante isolado. 
 
  5)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los,  assim o Espírito Santo vai 

trabalhando em seus corações.            
 

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

