
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 04/05/2015 a 09/05/2015 

  
  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.     
Sugestões: 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    RELACIONAMENTO COM DEUS ATRAVÉS DA ORAÇÃO  (Carlos Anselmo) 

                                                                 João 15:1-8                                                                  
Como conseguiremos crescer como cristão? Como poderemos nos submeter a Cristo e permitir que Ele viva através de nós? Como 
vencer a tentação e a fraqueza? Como resistir a satanás e se engajar de forma eficaz na batalha espiritual? Como se encher do 
Espírito Santo? Como obter direção e sabedoria de Deus? Como confessar meus pecados?   Para estas e muitas outras perguntas a 
resposta é uma só: ORAÇÃO!  A Oração é crucial em todas as áreas de nossas vidas, ela é o cerne de um relacionamento de 
sucesso com Deus. 
No texto em que lemos Jesus está dizendo que Ele é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Está claro que para 
desenvolvermos um relacionamento com Deus devemos, no mínimo, estar próximo a Ele. É indispensável  a intimidade com Ele, que 
culminará em nós a geração de bons frutos, e pra que isso aconteça é imprescindível uma  VIDA DE ORAÇÃO.  
Precisamos tomar o cuidado de não usar a oração somente para benefício próprio. Muitos crentes acham que a oração só serve 
para ter suas necessidades supridas e até ficam com raiva de Deus quando a resposta demora. A oração deve ser usada para 
conhecer a Deus e adorá-lo para que possamos experimentar a transformação através de Cristo. Lógico que podemos usar a 
oração para levar nossas petições ao Senhor, mas não devemos ver a oração somente como um meio para obter coisas e sim 
como instrumento pelo qual Deus age em nós e através de nós.   Jeremias 29:13  “Buscar-me-eis, e me achareis, quando me 
buscardes de todo o vosso coração”. 
Gostamos muito de ler a segunda parte do versículo de João 15:7  “Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras 
permanecerem em vocês,  pedirão o que quiserem, e lhes será concedido”.    É muito bom saber que a Bíblia diz que poderemos 
pedir o que quisermos que nos será concedido, mas precisamos atentar para o início do versículo que é: “Se vocês permanecerem 
em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês”.  Esse mandamento e essa promessa espantosa não deixam de ter suas 
condições e limitações. Envolvem uma união e uma harmonia tão íntima com Cristo que nada é solicitado contrario a mente de 
Cristo. Consiste na nossa vontade submetida à vontade de Deus e ISSO FAZ TODA DIFERENÇA. 
 
COMO DESENVOLVER UM RELACIONAMENTO COM DEUS ATRAVÉS DA ORAÇÃO? 
 

a)      Precisamos de TEMPO. 
Quando realmente amamos alguém queremos ficar o máximo de tempo com esse alguém.  É uma alegria e não uma obrigação! 
Que mensagem passamos pra Deus quando dedicamos pouco tempo a Ele?    AÇÕES FALAM MAIS DO QUE PALAVRAS. 
Para isso podemos aprender uma lição em Lucas 10:38-43 - Marta e Maria tinham duas visões muito diferentes com relação ao 
que realmente era importante para Deus. Marta preocupada com tantas tarefas, não tinha tempo para  ter comunhão com Deus. 
Maria escolheu a boa parte. Nós precisamos de muito tempo com Deus antes de tentarmos trabalhar pra Ele. 
 Grande parte dos crentes se parece mais com Marta do que com Maria, pois sempre estamos tão ocupados, fazendo tantas coisas 
que sobra pouco tempo para tentarmos um relacionamento com Deus. 
João 15:5  “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim 
vocês não podem fazer coisa alguma.”  Não podemos fazer nada sem Deus. Precisamos ver o tempo de oração como 
relacionamento e não como rito religioso. O “tempo de oração” deve ser um RELACIONAMENTO AMOROSO DIÁRIO com Deus. 
 

b)     Precisamos  de COMPROMISSO. 
Em  1Tessalonicenses 5:17 a Bíblia nos diz que devemos orar sem cessar. Mesmo que estejamos trabalhando, dirigindo, lavando 
louça, ou fazendo qualquer outra coisa, nosso pensamento deve estar em Cristo. Todavia não devemos confundir  o “orar sem 
cessar” com a “oração em secreto” que está em  Mateus 6:6,  quando entramos na presença de Deus e deixamos todo o resto do 
“lado de fora”. Devemos aquietar nosso coração para ouvir a voz de Deus.   Este compromisso tem que ser inegociável. Devemos 
“GASTAR” um tempo significativo a sós com Deus em oração ininterrupta.  
Sabe o que acontece quando assumimos este compromisso absoluto? Satanás tentará impedir com armadilhas que nos mantenha 
ocupados com coisas “boas”, assim não teremos tempo para um relacionamento profundo com Deus.  
Satanás tem tido sucesso na sua vida?   Uma boa disciplina poderá ajudar. 
As vezes nos desculpamos dizendo que não sabemos orar, mas só aprendemos a orar, orando. 
 

Conclusão:  
Se quisermos crescer espiritualmente; ser usado por Deus; conhecer verdadeiramente o Senhor;  ter um a oração poderosa e ser 
cheio do Espírito Santo de Deus. Devemos assumir um compromisso sério de gastar tempo com Deus para que possamos alcançar 
a maturidade em Cristo. Só então nossa vida poderá gerar muitos frutos para a Glória de Deus. 

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


 
 
 
  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. 
                                                   
 
                                                      
 
 
 
 
 


