
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 30/11/2015 a 05/12/2015 

  
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.  

Sugestão para o QUEBRA GELO:  Faça essa pergunta para sua célula:  Como você se sentiria se Jesus voltasse hoje, teria medo ou 
ficaria feliz? 
 
    2)ADORAÇÃO(5 minutos) -  Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    
 
  3)ESTUDO(35 minutos) -  Jesus virá, você está preparado?  (Pr. Celso F. Martinez)     Mateus 24:1-14 
A volta de Cristo é um dos assuntos mais declarados na Bíblia e um dos mais negligenciados na pregação. É mencionada em 23 dos 
27 livros do Novo Testamento. Existem 318 referencias nos 260 capítulos do Novo Testamento. Foi predita por boa parte dos 
escritores do Antigo Testamento. A afirmação mais contundente, porém, vem, do Senhor Jesus: 
 João 14:1-3  Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se 
não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim 
mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. 
 
Os discípulos fizeram duas perguntas ao Senhor Jesus e que deram oportunidade para Ele apresentar os sinais da sua volta. É 
importante estudar sobre a volta de Jesus por algumas razões: 
 
1 - A segunda vinda de Cristo alimenta a esperança - Quando imaginamos que o mundo vai de mal a pior é confortador saber que 
Jesus Cristo vai voltar, como Ele mesmo disse com toda clareza. Jesus encerra o Novo Testamento com a afirmação da sua vinda.  
Apocalipse: 22:7; 22:12 e 22:20. 
Era comum os cristãos se cumprimentarem dizendo: “Maranatha” que significa: O Senhor vem.  1 Coríntios 16:22. 
Nosso mundo precisa da esperança da volta de Cristo. Alguém disse que o nosso mundo está tão estragado e que “Nada do que se 
fizer com ovos estragados pode dar uma boa omelete”. 
 
2 - A segunda vinda de Cristo será repentina.  Mateus 24:44 -  Jesus apresentou sinais, mas ninguém pode dizer o dia ou a hora da 
sua volta. Ela é certa e será repentina, quando todos estiverem pensando em si mesmos, ela acontecerá, e a Bíblia afirma isso de 
forma muito clara. 
A segunda vinda de Cristo nos mantém alerta. Mateus 24:42-43.  Se soubéssemos o dia e a hora em que o ladrão viria, certamente 
nos prepararíamos, assim será com a volta de Cristo. Destacamos aqui, alguns dos sinais que o Mestre amado nos deu e que 
antecederão a sua volta: 

a. Surgimento de falsos cristos.    Mateus 24:4,5 e 11  -  Há hoje, uma efervescência religiosa que facilita o surgimento de 
muitos falsos cristos e falsos profetas, cuja finalidade é enganar. Observe a ênfase na palavra engano.  A palavra aqui 
significa “sedução” ,  “desencaminhar”, “ilusão”, “andar vagueando”. Não uma possibilidade, mas sim uma verdade: Virão 
falsos profetas e enganarão a muitos. O próprio estado mental do mundo possibilitará que qualquer pseudo-messias. Mas do 
que nunca o cenário está se formando para que isto aconteça.  Intensa Perseguição por causa de Jesus.  Mateus 24:9. 

Muito do que tem acontecido no Oriente Médio, com as atrocidades cometidas pelo estado Islâmico, tem raízes religiosas. Os cristãos 
estão sendo brutalmente mortos em muitos lugares, e muitas vezes a mídia não divulga. Milhares estão sendo mortos na África por 
causa da fé cristã. Este é um tempo em que a perseguição com risco de morte, se avoluma. Observemos que a perseguição é por 
causa do nome de Jesus Cristo. Eis uma lista de países onde muitos estão sendo perseguidos por causa do evangelho. Argélia ; 
Azerbaijão, China, Colômbia, Coréia do Norte, Cuba, Egito, Eritréia, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Laos, Nigéria, Paquistão, Peru e 
Vietnã. Dados obtidos no site da Missão Portas Abertas. 

b. Esfriamento espiritual.  Mateus 24:12  -  A bíblia chama isso de Apostasia. Tudo parece indicar uma época de hipocrisia 
generalizada, quando multidões inteiras serão arrebanhadas para a igreja sem terem tido experiência pessoal com Jesus 
Cristo. Crescerão as seitas e falsos mestres se infiltrarão nela. A Bíblia será submetida ao mais duro ataque. Muitos 
duvidarão da veracidade das escrituras. Já tem aumentado o interesse pelo ocultismo, feitiçaria e demonologia. Mesmo nas 
escolas, é crescente o interesse das pessoas pelo satanismo, bruxaria, movimento gótico, alquimia, magia negra, Nova Era 
e esoterismo entre outros. Há duas áreas de opressão satânica: brincar com forças ocultas e pecados na área sexual. Muitos 
começam bem sua caminhada cristã, mas logo desanimam e retrocedem, amam mais as coisas do mundo do que as coisas 
de Deus. 

c. Falência dos relacionamentos.   Mateus 24:10  -  Não pense que a igreja é um lugar onde problemas relacionais são 
inexistentes. Há conflitos e feridas que confirmam o fato de que Jesus está voltando. Não somente na igreja, mas também na 
família. Observe o que tem acontecido com a família. Quantas vivem de aparência? Onde antes havia o amor, a 
cumplicidade, hoje impera o ódio, a amargura, com feridas profundas geradas no coração dos seus membros. 

d. O aumento das guerras.   Mateus 24:7   -   “Guerras e rumores de guerras”.   Constantemente somos colocados diante de 
notícias que falam de guerra e rumores de guerras. Um historiador disse: "Se o século XX foi o século da guerra ideológica, 
o século XXI inicia-se como o século da guerra entre etnias. "Não só as guerras entre nações, mas também os conflitos 
urbanos, que passam a ter uma dimensão inimaginável. Em Ruanda, 1984, cerca de 800.000 pessoas morreram em 90 dias, 
maioria da etnia Tutsi”. As duas guerras mundiais envolveram quase todos os países do planeta e mobilizaram forças da 



ordem de 120 milhões de homens. Foram gastos mais de 2 trilhões de dólares pelos países em luta, e mais de 80 milhões 
(entre civis e militares) pereceram nestes 10 anos de conflito. 

e. Sinais morais.   Mateus 24:12 -  Jesus falou do aumento da iniquidade, ou seja, da maldade. Hoje vivemos uma absurda 
inversão de valores. É uma sociedade sem parâmetros. Li, nesta semana, sobre uma nova modalidade de relacionamento 
chamada Trisal, formada por um homem e duas mulheres, e isto em Jundiaí/SP. Que a maldade vai aumentar, disso não 
temos dúvida e já está acontecendo. Em outro texto o Senhor Jesus disse que antes da sua volta, o mundo estaria como nos 
dias de Noé.  Lucas 17:26-27. 

Arnold  da raça, onde os homens se tornam mais efeminados e as mulheres mais masculinizadas. O aumento da evangelização 
mundial. Este é o sinal final: O evangelho pregado em todo o mundo. Hoje, mais do que nunca, isso vai se tornando possível. O 
próprio fato da existência dessa célula coopera para o cumprimento da palavra de Jesus. 
Veja esses dados: 

1. Em 1500 havia Bíblias impressas em 14 idiomas. 
2. Em 1800 impressas em 71 idiomas. 
3. Em 1965 impressas em 1250 línguas e dialetos. 
4. O advento da internet. 
5. O avanço científico e tecnológico nos leva a dizer que é possível que a profecia de Mateus 24:14 esteja se cumprindo pela 

primeira vez em nossa geração. 
 
Conclusão: 

1. Você percebe que esses sinais estão se cumprindo hoje? 
2. Qual dos sinais apresentados pelo Senhor Jesus mais lhe chama a atenção? 
3. O que você deve fazer diante de tudo isso? 

 
Observação: 
Evite o debate sobre homossexualismo, pois infelizmente pode gerar polêmica, o que não é o nosso desejo. Temos clara direção da 
Bíblia sobre isso, porém este não é o foco principal do nosso estudo. 
  
 4)MOMENTO DE ORAÇÃO (10 minutos) - Compartilhamento de pedidos e agradecimentos. Faça um amigo oculto (um 

orando pelas necessidades do outro). Lembrar de orar pela: Multiplicação da célula e Novos lares anfitriões. 
 
    5) DESAFIO:   
a)   MULTIPLICAÇÃO - Multiplicar sua célula até AGOSTO DE 2016. 
b)  BATISMO - Batizar pelo menos 2 pessoas da sua célula até AGOSTO DE 2016. 
 
  6) LEMBRETE: Nossa CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS será dia 08/12/2015 - terça - feira, na Igreja às 19:30 hs. 

Lembrem-se,  as células não se reunirão nas casas, faremos a CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS na Igreja. 
Teremos a presença da Banda da Igreja Batista Atitude Central da Barra, autores do louvor NADA TEMEREI. Vai ser uma noite 
tremenda. Incentive a sua célula a levar muitos visitantes, principalmente os não crentes. 
 
 
  
 
 


