
ROTEIRO PARA CÉLULAS 

4ª  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:   Assim como julgar os outros você será julgado  ( Pr  Celso) 

Mateus 7:12 

 Esse é um dos ensinos que muitos tem dificuldades de entender, ou entendem 

mal. 

 A palavra de Jesus precisa ser entendida dentro do contexto do embate com 

os fariseus, que se acham superiores aos outros. 

 A palavra do Senhor Jesus se referiu às atitudes e ações dos fariseus, eles 

censuravam  aos outros em tudo, sem jamais reconhecerem a presença de 

qualquer defeito neles mesmos. 

 Entre os judeus, os fariseus eram o exemplo mais destacado desse pecado. 

 Eles se acham mais espirituais e melhores do que os outros. 

 Lucas 18:19-14 nos dá uma noção dessa realidade. 

 Viam os outros como malditos. João 7:49. 

 A palavra de Jesus não significa que não devemos desenvolver algum padrão 

de julgamento, baseado nos preceitos da Palavra de Deus. 

 Paulo exortou a igreja de Corintos a julgar as questões entre os irmãos e que 

estavam sendo levadas ao juízo do mundo. I Coríntios 6:1-8. 

 Às vezes entendemos erradamente esse mandamento, pois pensamos 

que não temos nada a ver com a vida do outros. 

 Cada um é dono do seu nariz, e faz da sua vida o que bem entender, 

dizemos. 

 É o pensamento que vigora no mundo, mas não confere com a Bíblia. 

 

 A Bíblia chama a igreja de Corpo de Cristo, e como corpo, somos 

responsáveis uns pelos outros. 

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


 

 Quais os parâmetros que nos levam a julgar os outros? 

1. Julgamos os outros por aquilo que achamos ou imaginamos que eles 

estão errados. 

 Todos nós somos tendentes a ver o pior nos outros, e esse padrão muitas 

vezes, se torna o modelo do nosso julgamento. 

 “Aquele que julga sem investigar exaustivamente acerca do fatos, não 

merece desculpa se julgar erradamente”.  John Locke. (Filosofo inglês sec. 

XVII) 

 

2. Julgamos os outros por aquilo que aparentam. I Samuel 16:7. 

 Essa é uma tendência muito forte em nós. Foi assim com Samuel quando foi 

buscar novo rei para Israel. 

 Samuel julgou que Eliabe seria o novo ungido de Deus em lugar de Saul. 

 Eliabe era o filho primogênito de Jessé. 

 “Os três filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra; eram os 

nomes de seus três filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo 

Abinadabe, e o terceiro Samá”: 1Samuel 17:13   

  

3. Julgamos os outros pelo que as pessoas dizem ou disseram. 

 “O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus 

servos são ímpios”. Prov. 29:12   

 

 “A dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu na manhã desta 

segunda-feira (5), dois dias após ter sido espancada por dezenas de 

moradores de Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida 

a partir de um boato gerado por uma página em uma rede social que afirmava 

que a dona de casa sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de magia 

negra”. 

 “O porteiro Jaílson Alves das Neves afirmou, em entrevista ao G1 antes de saber 

da morte da mulher, que a esposa era inocente. De acordo com ele, a página se 

confundiu ao colocar uma foto de Fabiane em seu perfil e isso motivou as 

agressões. “Começou com um boato na internet. Eles colocaram uma foto de uma 

pessoa parecida e todo mundo achou que era ela. Quando ela voltou para o bairro, 

a cercaram e começaram as agressões”, explica”. (Portal G1 05052014) 

 

4. Julgamos nos outros, falhas que muitas vezes estão em nós. V.3 

 A palavra traduzida por argueiro, pode ser uma lasca, uma pinta, uma poeira 

ou um fragmento qualquer. 

 Simboliza uma falha ou pecado pequeno na vida do outro 

 Trave, nos papiros, á  palavra que significa as traves ou vigas sobre as quais 

as casas eram edificadas. 

 Significa um pecado grave na vida do censurador. 

 Às vezes o pecado que os homens mais censuram são os próprios pecados 

que mais causam problemas aos críticos.  

 

 

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-e-acusada-de-roubar-criancas-e-agredida-ate-morte-por-moradores.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-e-acusada-de-roubar-criancas-e-agredida-ate-morte-por-moradores.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/marido-diz-que-mulher-foi-espancada-por-causa-de-boato-em-rede-social.html


5. Julgamos os outros sem a compreensão de que nossa medida de juízo 

para os outros, será a medida do julgamento para nós mesmos. 

 Precisamos do amor e da misericórdia e compaixão ao confrontar qualquer 

situação, esta é medida de Deus para conosco e deve ser a nossa medida 

para com os outros. 

Conclusão. 

Nossa atitude em relação aos outros deve ser de amor, misericórdia e 

compaixão. 

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. 

 

 

 


