
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 22/05/2016 a 28/05/2016 

 

  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 - Onde edificar a nossa casa   (Pr. Celso F. Martinez)    Mateus 7:24-29 

 
Nenhuma instituição é mais importante do que família.  “A maneira como qualquer indivíduo se relaciona com o resto do mundo 
social, depende, em grande parte, do tipo de relação que ele teve no lar, especialmente durante os anos formativos do processo 
evolutivo de sua personalidade.”  Os nossos valores básicos de respeito são construídos dentro de casa. O respeito aos outros 
também é construído dentro de casa. A família é tão importante que o Senhor Jesus decidiu usar a analogia e o ambiente da família 
para alguns dos seus mais preciosos ensinos: 

a) Começou seu Ministério em Caná da Galileia em uma festa de casamento.   João 2:1-12. 
b) Encerrou o Sermão da Montanha com a ilustração da “casa sobre a rocha e a casa sobre a areia”.   Mateus 7:24-29 

 
Os três ambientes onde Jesus gostava de estar eram: Templo, ar livre e a casa. 
Ao entrar em uma casa Jesus determinou que os discípulos desejassem paz para aquela casa. Lucas 10:5-6 
 

1) A casa deve ser edificada sobre a segurança da palavra.   Mateus 7:24 
Num casamento existe o simbolismo de orar com os noivos de joelhos tendo sua mão sobre a Bíblia. 
Há garantia da própria Bíblia de que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será feliz na sua família.  Salmo 128 
Não há qualquer possibilidade de construir a casa sobre a rocha sem que o Senhor Jesus esteja no centro da família. 

 
2) A casa deve ser edificada com prudência.  

Na pressa, muitos fazem um mau casamento. Constroem sua casa sobre areia. 
Qual o motivador para o casamento?  Faz parte da prudência saber com quem você vai se casar. 
Quais as perguntas básicas devemos fazer? 

1. Ele ou ela é temente a Deus?  2Coríntios 6:14 a 16 
2. É dedicado ao trabalho? 
3. Respeita os seus pais? 
4. É seguro da sua sexualidade? 

 
Ser prudente é saber a hora certa para casar. 

1. Casa do Casamento em Caná: João 2.1-11 - Jesus levou ALEGRIA. 
2. Casa de Pedro: Lucas 4.38-39 - Jesus levou CURA para a sogra de Pedro. 
3. Casa em Cafarnaum: Lucas 5.17-24 - Jesus levou RESTAURAÇÃO ao paralitico. 
4. Casa de Levi: Lucas 5.29-32 - Jesus levou PERDÃO ao cobrador de impostos. 
5. Casa de Simão: Lucas 7.36 e 44-46 - Jesus levou UNÇÃO. A mulher que ungiu Jesus na casa de um fariseu. 
6. Casa de Jairo: Lucas 8.41,42 e 51-56 - Jesus levou VIDA. 
7. Casa de Zaqueu: Lucas 19.1-10 - Jesus levou SALVAÇÃO. 
8. Casa no Cenáculo: Lucas 22.10-14 - Jesus levou COMUNHÃO. Celebrou a última páscoa com os discípulos. 
9. Casa em Emaús: Lucas 24.13-30 - Jesus levou VISÃO ESPIRITUAL. 
10. Casa dos Discípulos: João 20.19-23 e 26-29 - Jesus levou FÉ. Mostrou as mãos e soprou sobre eles o Espirito Santo.  

 

 4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo 

discipulado.  Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o visitante isolado. 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 para a 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 trazer visitantes. 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.google.com.br/
http://www.youtube.com.br/

