
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 16/03/2015 a 21/03/2015 

  
  A)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 
 
  B)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. 
 
  C)EDIFICAÇÃO - ESTUDO   Fortalezas que devem ser quebradas.  (Pr. Celso)    2 Coríntios 10: 4 e 5                                                                  

 
Nossa luta não é contra o vizinho, o irmão ou qualquer outra pessoa. Se pudéssemos compreender exatamente o que acontece num 
culto ao Senhor Jesus, estaríamos cobrindo o pregador de oração, pois grandes batalhas espirituais são travadas nessa hora.       
Efésios 6: 10,11 e 12.    
 
O que é uma “Fortaleza”?  Fortalezas eram construídas pelo povo para se protegerem. Quando falamos em fortalezas estamos 
falando em segurança e refúgio, mas tem um segundo pensamento quando falamos em fortaleza, é no sentido de PRISÃO. 
É esse tipo de “fortaleza” que vamos estudar.  
O Apóstolo Paulo, neste texto, não está falando de” Fortaleza Refúgio” mas sim em “Fortaleza Prisão”.  
Às vezes, até o próprio crente vive essa prisão e não consegue se libertar.   
 
Existem vários tipos de fortaleza no sentido de prisão, as principais são: 
 

1) Fortaleza do PECADO  -  O Pecado escraviza, subjuga o indivíduo.  Não interessa ser pobre ou rico, analfabeto ou  
intelectual, jovem ou idoso. Todos estamos sujeitos a ser escravizados pelo pecado e por mais que tentemos nos soltar não 
conseguimos.  Só há uma forma de se livrar que é pelas mãos poderosas de Jesus Cristo.    João 8:36. 
 

2) Fortaleza da falta de PERDÃO -  Muitos não se dão conta que estão presos na fortaleza de não conseguir perdoar.  
Perdoar não é aceitar que me façam tudo sem que eu reclame de nada. Perdoar é ter esse sentimento bem nítido no coração: “Eu 
não permito que isto que fizeram comigo continue me envenenando”. Ficar remoendo uma mágoa é o mesmo que tomar um veneno e 
esperar que o outro morra. Manter uma mágoa ou odiar alguém só faz mal a nós mesmos.   2 Coríntios  2:10 e 11. 
 

3) Fortaleza da CULPA  -  O diabo é acusador. Muitos pedem perdão a Deus e sabe que Deus o perdoou, mas ele mesmo 
não consegue se perdoar. Isso é porque o “acusador” não deixa que esquecemos nossas culpas. “Não dê ouvidos a ele”. Onde o 
indivíduo vá a culpa está com ele. Davi conseguiu se livrar da culpa confessando a Deus os seus pecados.    Salmos  32: 1 a 5. 
 

4) Fortaleza do MEDO  -  Existe o medo normal e o medo que escraviza.    Hebreus 2: 14 e 15. 
Sentir o medo normal é bom pois ele nos protege, mas o medo que escraviza vem de satanás. 
 

5) Fortaleza de SENTIMENTO -  Muitas vezes agimos com o sentimento certo, mas o motivo errado. Por exemplo: “ amar um 
homem casado”. O amor é um sentimento sublime, lindo, mas e o adultério? O amor é o sentimento certo, mas a situação de adultério 
é o motivo errado.    Jeremias 17:9. 
Muitos estão presos nesta fortaleza. Sabe que o sentimento não tem chancela Divina, mas não consegue se libertar. Devemos nos 
submeter a ordem de Deus para nos libertar. Não devemos ser rebeldes pois a rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria.          1 
Samuel 15:23. 
     
Conclusão:  Sabemos que o único que poderá nos livrar dessas tão grandes fortalezas é somente Jesus Cristo. Somente o seu 
poder é capaz de nos libertar.    João 8:31. 
 
  D)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. 
 
  E)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/

