
 
 

 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 28/02/2016 a 05/03/2016 

  
  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  O relacionamento entre Jesus e Pedro (Pr. Cícero Neto)    
 
Pedro era de origem humilde, era um pescador iletrado. Não tinha nada que pudesse causar admiração, mas Jesus o chamou 
Marcos 1:16-18  e  Atos 4:13 
 
O que podemos aprender com isso? 
 

1ª Lição:  As aparências não enganam Jesus. Ele não se prende ao que somos por fora. Qualquer um de nós pode ser usado por 
Deus. Jesus investiu pesado em Pedro, pois Pedro era um diamante bruto e precisava ser lapidado. Pedro recebeu uma grande 
missão e precisava ser treinado. Foram 3 anos de caminhada junto com Jesus. 
Você se preocupa em treinar os novo convertidos que estão em sua célula? 
E aqueles que ainda não estão em nenhuma célula, você se preocupa em convidá-los para terem a oportunidade de treinamento?   
 
2ª Lição: Crescimento espiritual exige esforço.  
Precisamos do esforço para deixar-nos ser moldados e também precisamos nos esforçar para investir nossas energias no outro. 
 
3ª Lição: Negação de Pedro. 
Depois de tanto investimento, no momento mais difícil da vida de Jesus, Pedro o negou.  Marcos 14:66-72.  
Frustrações e decepções acontecem. Pois os seres humanos não são perfeitos, são passiveis de falhas e falhas graves. 
Então, eu preciso me cuidar para não agir com descaso com quem investe em mim e também preciso aprender a equilibrar 
minhas expectativas e quando vier a frustração, não achar que está tudo acabado; 
 
4ª Lição: O perdão de Jesus e a restauração de Pedro.   João 21:15-17 
Jesus não jogou na cara de Pedro o erro dele. Jesus não desistiu de Pedro. Foi atrás dele e lhe deu uma nova oportunidade. 
Jesus perdoou e o perdão traz cura para alma. Pedro se mostrou arrependido e não foi mais falso, mas reconheceu sua fraqueza. 
Precisamos perdoar e aceitar o perdão. (70x7).     “Perdoai as nossas ofensas assim como temos perdoado...”.      Perdoar e ser  
perdoado é um mandamento libertador. A luta constante de Pedro contra o seu velho homem (Galatas 2:11-14). Ele precisava 
lutar freqüentemente contra as suas falhas de caráter e naquele momento havia perdido mais uma batalha. Mas não a guerra 
toda, teve humildade para receber a repreensão; 
 
5ª Lição: Jamais podemos baixar a guarda, nossa luta só acaba no céu; 
Pedro, o líder e mártir da Igreja Primitiva, pregou os primeiros sermões para milhares se converterem, realizou prodígios e sinais,  
uma forte coluna da igreja. Agora não mais negava a Cristo, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, segundo a  
tradição da igreja; 
 
6ª Lição: Nosso investimento na causa de Cristo não é em vão.   I Coríntios 15:58.  
E a causa de Cristo são as pessoas. 

 
  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/

