
 
 

Instruções aos líderes: 

 

Roteiro Pré Festa: 

 
1. A igreja disponibilizará um convite padrão para o dia da festa do amigo na célula; 
 
2. Orar como célula pelo dia da festa, para que haja impacto na vida de todos convidados; 

 
3. Desafiar e encorajar cada membro da célula a orar e convidar dois amigos para o dia da festa 

(cada membro da célula receberá dois convites impressos para entregar a estes dois amigos). 

Desafiar cada membro da célula a orar e convidar com entusiasmo seus dois amigos de um 

modo que garanta ao máximo a presença deles; 

 
4. Preparar o ambiente da casa para o dia da festa do amigo. Fazer uma ornamentação que 

caracterize uma festa (claro que de acordo com as condições financeiras de cada célula, mas 

com muito esforço e criatividade) (ideias: bolas, cartazes, etc... use bem a criatividade); 

 
5. Preparar uma fantástica recepção aos amigos convidados. Já comprometa pelo menos dois 

membros da célula (um homem e uma mulher) para esta recepção calorosa com muito sorriso, 

simpatia e abraço também. Uma boa ideia para a recepção é já ter um espaço como “cantinho 

da self” ou apenas um quadro vazado para o amigo ser fotografado (quase ninguém resiste a 

uma foto hoje em dia). Outra ideia é ter também uma pequena mesinha com algumas 

guloseimas ou mesmo só umas balinhas para os amigos convidados já desfrutarem ali. Outra boa 

ideia é ter uma camisa (pode ser feita de TNT) dupla (veste duas pessoas) para o abraço do 

amigo e etc... seja criativo aqui também. 
 

Deixar uma folha e uma caneta na recepção para pegar apenas o nome e o telefone de cada 
amigo convidado que comparecer; 

 
6. Preparar o mimo a ser entregue no final da festa. Este mimo é uma lembrança da festa que o 

amigo levará. Estamos dando a sugestão do copo personalizado (mas isto  é uma sugestão, faça 

de acordo com as condições da célula e use também a criatividade). Este mimo será entregue no 

final, junto com uma literatura (a igreja já está providenciando). Uma boa ideia é pedir para que 

cada membro da célula também escreva um cartão para seu amigo convidado a ser entregue 

junto com este mimo; 

 
7. Preparar o “comes e bebes” do final da festa. A instrução aqui também é trabalhar de acordo 

com as condições financeiras de sua célula, mas ao mesmo tempo levar o povo a se esforçar 

para fazer algo um tanto mais especial. Ideias: Hot dog self service, caldos, salpicão e etc...; 

 

FESTA DO AMIGO NA CÉLULA 
17 a 22 de julho 



8. Você já percebeu que a festa como um todo demandará bastante, então, não trabalhe sozinho. 

Envolva ao máximo seus auxiliares e todos os membros da célula na realização de todos os 

preparativos. 



Roteiro para o dia da Festa: 
 

1. Ore com os auxiliares, anfitrião e todos os membros da célula que junto com você chegarão 

com antecedência a casa. Ore para que seja um dia impactante para todos e Deus seja 

glorificado; 

 
2. Deixe uma seleção de musicas tocando para que todo ambiente já vá sendo preparado (você 

pode encarregar um membro da célula ou o próprio anfitrião sobre isso); 

 
3. Todos a postos, os amigos convidados começarão a chegar. Deixe-os a vontade, curtindo a 

recepção e as boas conversas. Não se esqueça de ter uma folha e uma caneta na recepção para 

pegar o nome e o telefone (apenas estes dois dados são suficientes) de cada amigo que chegar 

(isto será fundamental para os contatos posteriores). Sempre oriente os membros de sua 

célula a não deixarem seus amigos isolados; 

 
4. Busque ao máximo começar a programação no horário (isto demonstra respeito para com os 

convidados). Busque seguir os tempos estipulados, pois a programação não deve se delongar, 

ela precisa deixar um gostinho de quero mais; 
 
5. A hora chegou... Chame a atenção de todos. Faça uma saudação e inicie com o quebra gelo:  

“Acerte o Alvo”. (15min.) Vide anexo 1; 

 
6. Faça uma oração breve e objetiva agradecendo a presença de todos e pedindo a benção de 

Deus; 

 
7. Chegou o momento do louvor. Serão duas músicas (não se esqueça de ter as letras das músicas 

impressas para cada um): (10min.)  
. Raridade  
. Como Zaqueu 

 
8. Reflexão bíblica (20min.) Vide anexo 2; 
 
9. Entrega dos mimos, cartões e literatura; 

 
10. Momento de confraternização. O liberar “dos comes e bebes” (novamente, cuidem para não 

deixar os amigos convidados isolados); 
 
11. Despedida e encerramento da festa. 







ANEXO 2 – Dinâmica “Acerte o Alvo” 

 

 

Como desenvolver: Coloca-se um alvo, que pode ser um sino ou uma lata, num lugar mais alto. 

Dividem-se os participantes em dois grupos formando um corredor. O escolhido para acertar o 

alvo deve ter os olhos vendados, o dirigente o faz girar (para ficar meio tonto e dificultar o acerto 

do alvo). 
 

Usando apenas a voz como motivação, um grupo (menor) tenta ajudar e o outro (maior) 
atrapalhar o acerto do alvo. 
 

Depois da primeira pessoa com os olhos vendados acertar o alvo ou errar. Faça com mais uma 
pessoa e pronto. 2 vezes é o suficiente. 
 

 

Perguntas para Aplicação: (1) Pergunte para os dois que ficaram com os olhos vendados: Como 

vocês se sentiram tendo que acertar um alvo de olhos vendados e tendo pessoas à volta dizendo 

coisas diferentes? 
 

(2) Pergunte para todos: Será que alguém aqui já se sentiu assim, meio perdido entre tantas 
opiniões e ficando sem saber em que direção seguir?  
(3) Pergunte para todos: E se nós pensarmos no alvo como sendo o céu? E a venda nos olhos 

como 
 
representando o fato de nós não termos uma visão perfeita do mundo sobrenatural? Qual seria a 
 
 

voz que devíamos seguir para trilhar o caminho certo para o alvo/céu? R.: A voz da Palavra de 
Deus, a Bíblia Sagrada! 
 

 

Moral da dinâmica: Muitas coisas em nossa trajetória tentam nos desviar de acertar o alvo. Mas 

temos também aqueles que nos ajudam a acertar o alvo. Se pensarmos neste alvo como sendo o 

céu, podemos pensar em Jesus como aquele que é o verdadeiro caminho que nos leva a esse 

alvo. Ouça a Bíblia Sagrada e a siga. 

 

ANEXO 3 – Reflexão Bíblica 

 

Verdade introdutória – DEUS TE AMA E TEM UM PLANO MARAVILHOSO PARA VOCÊ! 
 
Esse plano é um plano de vida plena, abundante. O próprio Jesus disse que veio dar essa vida a 
seus seguidores (João 10:10). 
Pergunta para compartilhamento: O que seria para você uma vida abundante? 
 
(Deixe alguns compartilharem respostas. Depois conclua mostrando que vida abundante não é 
ter riquezas materiais, mas uma plenitude interior, satisfação na alma); 
 

Pergunta para conexão: Por que será que muitas pessoas não estão experimentando essa vida 
abundante? Por que... 
 

2ª Verdade – O HOMEM É PECADOR E ESTÁ SEPARADO DE DEUS! 
 
Todos os homens são pecadores (Romanos 3:23) e a consequência do pecado é a morte, 
separação de Deus (Romanos 6:23). 
 



Tentamos muitas vezes resolver este problema da nossa maneira. O brasileiro então... gosta de 
tentar dar um “jeitinho” em tudo. 
Pergunta para compartilhamento: O que você acha do “jeitinho brasileiro” de resolver as coisas? 

 

Pois é... mas com o pecado não tem jeitinho que resolva. Não são todos os caminhos que levam 
a Deus (Provérbios 14:12). Os esforços humanos não podem nos salvar, pois por mais que 
façamos o bem, ainda pecamos e o pecado continua como barreira. 

 

Pergunta para conexão: Qual é, então, a resposta de Deus para este problema do homem 
chamado pecado? 

 

3ª Verdade – JESUS CRISTO É A ÚNICA SOLUÇÃO DE DEUS PARA O HOMEM PECADOR. SÓ POR 
MEIO DELE VOCÊ PODE CONHECER E EXPERIMENTAR O AMOR E O PLANO DE DEUS PARA SUA 
VIDA! 
 
Ele provou o seu amor morrendo em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados (Romanos 5:8). 
Assim que é somente através dele que podemos receber o perdão dos pecados e a vida 
abundante. Ele é o único caminho, o único mediador (João 14:6; ITimóteo 2:5). 
 

Pergunta para conexão: Mas saber de tudo isto é suficiente? Não... 

 

Última Verdade – PRECISAMOS TOMAR UMA DECISÃO DE ENTREGAR NOSSA VIDA A JESUS 
CRISTO E RECEBÊ-LO COMO SALVADOR E SENHOR. SÓ ENTÃO PODEREMOS CONHECER E 
EXPERIMENTAR O AMOR E O PLANO DE DEUS PARA NOSSA VIDA! 
 
Isso acontece pela graça, quando nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos nossa fé 
Nele (Efésios 2:8-9); e então nos entregamos completamente a Ele (Mateus 16: 24-25). Só assim 
alcançamos o alvo e experimentamos a vida em abundância. 

 

Apelo – arrependa-se agora de seus pecados e se entregue a Jesus para tê-lo como seu Senhor e 
salvador. Somente com Jesus é possível se viver em plenitude. 
 
(peça para aqueles que desejarem tomar a decisão se levantarem, ou levantarem a mão ou irem 
para o centro e ore por eles. Depois faça uma festa com decisão que tomaram e os encoraje a 
perseverarem). 

Roteiro Pós Festa: 
 

1. Faça um contato por whatsApp com os amigos que se decidiram no dia seguinte. Os encoraje 
a permanecer firme nesta decisão. Envie um texto bíblico para ele; 

 
 
2. Faça também um contato por whatsApp no dia seguinte com todos os amigos convidados que 

participaram da festa. Demonstre alegria e agradeça a presença deles. Envie junto um texto 

bíblico para a reflexão dele; 

 

3. Faça uma ligação para aqueles que se decidiram até três dias depois da festa do amigo; 
 
 
4. Designe alguns membros da célula para acompanharem aqueles que se decidiram. Pedindo a 

eles que ministrem a estes novos decididos os 8 estudos da revistinha Relacionamento 

Discipulador 2 (antigo boas novas) (estas revistas estão disponíveis na igreja); 
 



 
5. Entre em contato novamente, na semana seguinte a festa com todos os amigos convidados 

que participaram da festa, inclusive os que não se decidiram. Os convide novamente para a 

reunião da célula; 
 
 
6. Continue o contato com frequência com aqueles que estiverem respondendo positivamente. 

Os que não responderem tão positivamente, arrefeça o contato e espere novas 
oportunidades. 

 


