
 
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 20/03/2016 a 26/03/2016 

  
 
  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  Vai tudo bem?  (Pr. Celso F. Martinez)       II Reis 4:8-37 
Até o Censo de 2000, Barra do Piraí estava entre as três cidades do Estado com maior índice de separação de casais.  
Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas, se você tiver 
alegria fora de casa e viver uma guerra na sua família, a infelicidade será sua amiga. 
 
Quais são os sinais de doença na família?  
Desarmonia entre o casal; perda do sentido de autoridade; violência; ausência de diálogo e a fragilidade pra receber qualquer ajuda.  
A instituição do casamento foi honrada pelo Senhor Jesus nas Bodas de Caná. João 2:1-11.  
Jesus honrou o casamento também nos seus ensinos, comparando o recebimento da igreja por Ele, na Sua segunda vinda, a uma 
festa nupcial.   Mateus 22: 1-14. 
A instituição do casamento tem lugar de honra na tradição judaico-cristã. Na sua fórmula para o ato do casamento os judeus 
empregam a palavra kiddushin, que significa santidade. 
A Igreja Católica considera o casamento uma instituição natural feita pelo Criador, parte da natureza do homem. Ela encara o 
matrimônio como sacramento, como capaz de conferir graça que purifica e santifica a alma.  
As igrejas evangélicas o encaram como Instituição Divina. 

 

Ao criar a família, Deus o fez com alguns propósitos:  

a) A Família visa desenvolver relacionamentos interpessoais -  “Não é bom que o homem esteja só”. Gênesis 2:18 

É na família que aprendemos a amar a Deus e ao próximo. Limites, respeito, consideração, são valores aprendidos dentro de casa. 

É na família onde temos as experiências mais marcantes de nossas vidas, quer positiva ou negativa.  

b) A Família visa fazer parte do ato criador, isto é, Procriação -“multiplicai-vos e enchei a terra” Gênesis 1:28. 

A família, da qual o casamento é a gênese visa perpetuar a espécie. Quando um homem se une a uma mulher e geram uma nova 

vida, estão participando da criação, e isto é benção de Deus.  

c) A Família visa ser ambiente de comunhão com Deus.  Josué 24:14-15  

 

O que fazer quando a família esta doente?  
1) Busque ajuda de pessoas competentes. 

Alguns elementos impedem que as pessoas com problemas na família busquem ajuda: A cultura de que “em briga de marido e  
mulher ninguém mete a colher” ou sentimento de vergonha. Normalmente quando a família busca ajuda a situação já está em um  
ponto de difícil retorno. Devemos pedir orientação de Deus para buscar ajuda com a pessoa certa, isso pode fazer uma grande 
diferença. 
QUAL FOI A PRIMEIRA AÇÃO DA MULHER SUNAMITA? 
A mulher sunamita buscou a ajuda de Eliseu (do homem de Deus). 
 

2) Creia que Deus pode mudar, até mesmo, a situação aparentemente insolúvel. 
A situação que a sunamita viveu era realmente sem solução. O seu filho estava morto. Não obstante tal realidade, a sunamita foi ao 
encontro do homem de Deus. Havia uma convicção, uma determinação. Seu coração estava cheio de confiança e fé. 
QUAL ERA A CONVICÇÃO DA MULHER SUNAMITA?  
A mulher sunamita tinha convicção de que Deus poderia ressuscitar seu filho. “Vou ao homem de Deus e volto”.  v:22. 
 

3) Descubra o extraordinário recurso da oração. V.33 
Se não cremos que Deus pode mudar as coisas não faz sentido orar. 
O QUE ELISEU FEZ, E QUE QUALQUER UM DE NÓS PODE FAZER NESTA SITUAÇÃO DE CAOS?  
Eliseu orou ao Senhor. v:33. 
Hebreus 11:6 Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele 
existe, e que é galardoador dos que o buscam. 
 
 

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.            


