
 
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 26/10/2015 a 31/10/2015 

  
 
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.  
Sugestão para o QUEBRA GELO:   
Corte uma folha de papel em vários pedaços pequenos e neles escreva palavras de afeto como: Amor, Carinho, Compreensão, 
Benção, Amizade, Fidelidade, Lealdade, Ombro Amigo, Palavra Amiga, etc. pode repetir a palavra se quiser. Dobre de forma que não 
dê para ver o que está escrito. Fiquem todos de pé em círculo e distribua os papéis um para cada integrante da célula. O vizinho da 
direita deverá oferecer o que está escrito no papel para o vizinho da esquerda. Aquele que acabou de receber, oferece o que está no 
papel dele para o seu vizinho da esquerda, assim sucessivamente até que o primeiro que ofereceu receba o seu. Ao terminar o Líder 
deve chamar a atenção que devemos sempre oferecer coisas boas ao nosso próximo. 
 
  2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    
 
  3)ESTUDO(35 minutos) -   O que Deus quer fazer em nós  (Pr. Celso F. Martinez)        Filipenses 1:1-6 
Nenhum de nós é uma obra acabada. Quando nos convertemos, isto é, quando o Espírito Santo toca o nosso coração e entregamos 
nossa vida a Cristo, começa um processo. Paulo chama isso de boa obra.  Na verdade quando o evangelho nos alcança, chegamos 
com feridas, muitas vezes profundas que se tornam em entraves para a nossa caminhada cristã. Quando nos convertemos, 
resolvemos ali, de uma vez por todas, a questão referente a eternidade. O tempo futuro está decidido, estamos salvos. Se morrermos, 
viveremos a eternidade na presença de Jesus Cristo. No entanto começa ali, o tratamento das questões temporais. Deus quer nos 
tratar, por isso Ele começa em nós a boa obra. 

  
1.     O que Deus quer fazer em nós é “uma boa obra”. 
O que Deus quer realizar em nós é algo muito bom e o padrão que Deus quer que nós alcancemos é a “medida da estatura 
completa de Cristo”.    Efésios 4:13. 
Nenhum ser humano ou qualquer demônio pode mudar a vontade de Deus para as nossas vidas, a não ser nós mesmos. Através da 
nossa desobediência, somos os únicos que podemos mudar tudo aquilo que Deus tem pra nós. 
Em algum momento, você percebeu que agiu de forma errada e mudou ou pelo menos atrasou os planos de Deus para a sua vida? 
 

       2.     O que Deus quer fazer em nós é “um processo”. 
Deus começou a boa obra, mas ainda não a acabou. Ninguém é obra pronta. Na verdade todos somos obra em construção. A obra 
de Deus em uma vida começa no dia da conversão e estende-se até o Dia de Cristo, isto é, até sua volta ou nosso encontro com Ele. 
Por ser um processo, a velocidade não é a mesma para todos. Deus trabalha de forma personalizada, isto é, de um jeito específico 
com cada um. 
Você consegue perceber pelo menos uma área que o Senhor está trabalhando em você? 
 
3.     O que Deus quer fazer em nós é “permanente”. 
As mudanças operadas pelo Senhor é no interior do coração e são mudanças permanentes.  Eclesiastes 3:14. 
Quando chegamos ao evangelho Deus começa a cuidar de nós de uma forma muito amorosa.  
Você percebe alguma área que Deus já curou em você? 
 
4.     O que Deus quer fazer em nós é “profundo”. 
Por ser profundo, Deus trabalha numa área de grande necessidade do ser humano, que são os “relacionamentos”. Esta é uma das 
primeiras áreas que nos sentimos impelidos a tratar. 
Quais são as principais feridas causadas nos relacionamentos?  Decepção, Rejeição e Traição. 
Podemos ver em Salmos 55 que Davi viveu profunda decepção e com alguém que lhe parecia muito próximo. Em Gênesis 27:41 
Esaú foi traído por Jacó. A mágoa gerada por essa experiência perdurou por mais de 20 anos. Construiu um sentimento de vingança 
e desejo de morte. 

 
Conclusão: 
Precisamos nos apropriar das promessas do Senhor para que tenhamos uma vida livre e que glorifique o Seu nome. 
Com o que você aprendeu dessa reflexão, tem alguém que você possa ajudar? 

   
 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.  
Para isso, Líder, escolha já entre os frequentadores de sua célula, uma pessoa que tenha condição para ser um Líder Aprendiz, ore 
muito por ele e o treine em sua própria célula. Essa pessoa deverá também, fazer o curso TLC (Treinamento de Líderes de Células), 
ministrado pelo Pr. Celso na EBD.  
 
b)  BATISMO - Batizar pelo menos 2 pessoas da sua célula até AGOSTO DE 2016. 
Para isso, Líder, é preciso que sua célula tenha muitos visitantes. Antes de convidar uma pessoa para frequentar sua célula, primeiro 
ore por ela, peça que o Espírito Santo toque seu coração quando você for convidá-la.  Se a pessoa não atender seu convite, não 
desanime e lembre-se que a obra é de Deus, você é somente um instrumento nas mãos Dele.  
Se houver não crentes em sua célula, pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus.   
Se não houver não crentes, desafie o grupo a  trazer visitantes não crentes na próxima semana. 
Se houver frequentadores ainda não batizados. Explique o verdadeiro motivo do Batismo, que é a obediência a uma ordem de Jesus. 
Não precisamos sentir o desejo de se batizar, simplesmente precisamos obedecer.  
Em Mateus 10:32 e 33  Diz que Jesus nos confessará diante do Pai se nós o confessarmos diante dos homens. O Batismo é uma 
grande oportunidade de obedecer Jesus confessando-o diante dos homens. 
 
   6) LEMBRETE: 

a)   Dia 01/12/2015 - terça- feira as células não se reunirão nas casas, faremos a CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS  na Igreja às 19:30 
horas. Incentive a sua célula a levar muitos visitantes, principalmente os não crentes. 
b)   Líder de Célula - Mantenha seu cadastro em dia, principalmente seu telefone, email, endereço da sua célula, dia e hora que se 
reúnem. A Regina (paulista) estará enviando NOVOS CONVERTIDOS para as células. MANTENHA-SE  ATUALIZADO. 
c)   Temos um Grupo no WhatsApp -  o Líder que não estiver cadastrado neste grupo, por favor, se você tem WhatsApp procure 
Arnaldo, Suelí, Denilda Del se ch ou Angela Ávila e peça pra te cadastrar, pois todos os anúncios importantes para as células estão 
sendo compartilhados com esse grupo. NÃO FIQUE DE FORA.  
 
 


