
ROTEIRO PARA CÉLULAS 

3ª  semana da Campanha 

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.. 

 

40 Dias de Amor 

3) Estudo:   Escolha ter comunhão, escolha perdoar       (Pr Celso ) 

Mateus 6:9-15 

O estudo dessa semana será baseado no tema do 13º dia da campanha, cujo o titulo é 

Escolha ter comunhão, escolha perdoar. Pag. 123. 

Escolhemos este assunto por sua importância e necessidade na vida da igreja. 

O facilitador deverá reler o capitulo para se familiarizar mais com seu conteúdo. 

Faço aqui, destaque de algumas frases do livro que deverão merecer nossa atenção. 

1. Relacionamento não é uma viagem sossegada por uma estrada do interior. 

Relacionamento é algo complicado. 

2. Muito do que chamamos de amor é um refinado egoísmo. 

3. A forma de nos amarmos estabelece o padrão para amarmos as pessoas. 

 

a) Escolha ter comunhão 

 

1. Para amarmos como Jesus amou, devemos escolher ter comunhão. I João 

1:7. 

2. Definição de comunhão: “O companheirismo de indivíduos numa atmosfera 

congenial”. 

Companheirismo: “Precisamos de fato passar tempo com as pessoas” 

Congenial: “Significa que temos prazer em gastar tempo com elas”. 

 

3. É fácil dizer que amamos quando passamos a maior parte do nosso tempo 

sozinhos. Só podemos amar, se investimos tempo com as pessoas. 

http://www.mda.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.youtube.com.br/


4. Precisamos nos desconectar para poder nos conectar: Desconectar-nos de 

nossos recursos de mídia para nos conectar com as pessoas. 

5. As maiores barreiras à comunhão, não estão no âmbito da tecnologia; estão 

em nossa maneira de pensar. 

 

b)  Escolha perdoar      Efésios 4:32 

 

1. Muitos dizem: simplesmente eu não consigo perdoar. 

2. Há duas perguntas que devemos fazer: 

3. A primeira é : o que você acha que significa perdoar? 

4. Perdoar não é esquecer. Ninguém poderia perdoar se perdão significasse isso. 

As pessoas não conseguem perdoar porque não entendem o perdão. 

5. Perdoar: significa que você abre mão. Abre mão da amargura e do desejo 

de vingança. 

6. Perdão também não significa confiar na pessoa a ponto de permitir que ela 

machuque você de novo. 

7. Há uma enorme diferença entre perdoar e confiar 

8. Se quero seguir o exemplo de Jesus, preciso perdoar imediatamente. 

9. A confiança, entretanto, é reconstruída ao longo do tempo. 

10. A segunda é: quem você está tentando punir ao escolher não perdoar? 

11. Se tomar cuidado, pensará que deve se apegar à ferida para, desse modo, 

poder castigar alguém pelo que fez a você ou a quem você ama. É claro que 

assim só está castigando a você mesmo. É possível que a pessoa envolvida 

nem saiba o que você pensa, e quem o machucou continua absorto em sua 

caminhada. 

12. Em virtude dessa amargura, a ferida do passado sempre machuca de novo. 

Essa amargura fere os demais relacionamentos, incluindo o seu 

relacionamento com Deus. Marcos 11:25 

13. A única maneira de encontrar forças para perdoar as pessoas é 

aprofundar a compreensão do fato de que Jesus me perdoou. 

14. O perdão é o presente de Deus para nós. 

Conclusão: 

1. Como aprofundar minha experiência de comunhão? 

2. Que pessoa na minha vida devo perdoar? 

4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos 

da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes  bem à vontade. 

Instrua os membros da célula a não deixarem os visitantes isolados. 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 levar visitantes. Ore 

antes  de convidá-los,  assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.      



   

Exclusivo para o líder de célula: 

Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a 

Deus para que lha conceda, ao menos tenha paixão. 

 Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o 

quanto do que você diz é verdade para você. 

 

 

 


