
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 14/09/2015 a 19/09/2015 

  
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.    
Leve pedaços de papel e canetas. Peça para cada um escrever no pedaço de papel um medo que tinha na infância (ou até alguma 
fobia que ainda tenha... tipo de altura, de cobra, etc). Na sequência todos deverão ao mesmo tempo jogar os papeis dobrados no 
centro do grupo. (Líder: misture os papéis) A seguir dê o comando para que cada um pegue qualquer um dos papéis (exceto o seu), 
leia e tente identificar o autor. Peça para que compartilhem no grupo. 
 
  2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    
 
  3)ESTUDO(35 minutos) -  TEMOR   (Pr. Cícero Neto)     
Quando você se depara com a palavra temor o que te vem a mente?  
No dicionário de português temor é definido como um sentimento de viva inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário, de ameaça; medo; pânico; pavor; 
receio; reverencia. Ás vezes se costuma diferenciar temor de medo, mas a origem destas duas palavras no grego é a mesma (phobos – phobos), portanto na Bíblia 
provavelmente medo e temor querem dizer a mesma coisa, na linha do que foi definido acima. 
Pode existir temor ruins ou bons? 
R: Sim. Existem temores ruins e bons. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que o amor lança fora todo medo (IJo 4:18), é todo medo 
ruim. Precisamos interpretar este texto de João a luz de toda Bíblia. 
 
Texto :  Lucas 12:4-12  -   Paralelo está em Mateus 10:28-33. 
 
1)   NÃO DEVEMOS TEMER OS HOMENS 
Por que não devemos temer os homens?  
R: Porque o máximo que eles podem fazer é matar o nosso corpo (v4); e a nossa expectativa não é só pra esta vida, mas para a 
eternidade. 
Você tem medo da morte? Se você verdadeiramente é cristão, você não precisa ter medo da morte. Portanto, Não tenha este medo. A 
morte é amiga do cristão (Fl1:21). 
Exemplos recentes de cristãos que não tiveram medo dos homens e nem da morte que eles trouxeram: O que o Estado Islâmico 
(grupo extremista muçulmano) está fazendo com alguns cristãos: afogamento em jaulas, decapitação, queimando vivo, e outros… 
 
2)   NÃO DEVEMOS TEMER O AMANHÃ TERRENO 
Por que não devemos temer o amanhã terreno?     Porque nós temos mais valor que as aves  (v6,7; Lc 12:22-31, 32);   Porque Ele é 
provedor. Provê não somente para o nosso físico, mas provê o nosso escape. (v11,12 – quando formos ao magistrado por causa de 
Cristo) 
Você teme pelo amanhã, ou está seguro em Deus? Seguro não em seu emprego ou posses, mas em Deus? 
 
3)   DEVEMOS TEMER A DEUS 
Por que devemos temer a Deus? Porque Ele é soberano (v7), até os nossos cabelos estão contados.Ele tem total domínio sobre sua 
vasta criação. Exerce de modo absoluto a sua vontade, sem ter de prestar contas a qualquer vontade finita; Porque Ele define a 
eternidade (v5). Tendo autoridade sobre sua criação e sendo o Soberano, Criador e Todo Poderoso, Ele é o Senhor sobre nosso 
destino final. 
E como Ele define a nossa eternidade? 
R: (v8-9) Ele estabeleceu a confissão de Cristo como Senhor e Salvador a maneira dos homens terem a eternidade definida, ou para 
o céu ou para o inferno. Uma confissão não só de boca, mas que se demonstra na prática de vida. 
Você teme a Deus? Mas teme de verdade? 
Quando não há temor, também não há pudor. Ao passo que o temor a Deus vai diminuindo, o pecado vai se tornando mais comum 
para nós. 
 
Conclusão: Não vou temer os homens. Não vou temer pelo amanhã. Vou temer a DEUS. 

Obs.: este texto de Lc trata no v10 sobre a questão da blasfêmia contra o Espirito Santo. Este é um assunto que tem gerado muita 
controvérsia ao longo da história. Não se detenha neste ponto, pois este não é o foco do estudo. Mas segue abaixo uma explicação 
deste assunto feita por um dos maiores teólogos do Brasil. (se for necessário, leia esta explicação e depois siga com o estudo). 

O fato de Jesus ter ensinado esta doutrina aqui revela ainda mais a Soberania de Deus e o fato de que devemos temê-lo.  Pecado 
para morte (IJo 5:16). João está se referindo à apostasia, que no contexto de seus leitores, significaria abandonar a doutrina acerca 
de Cristo que eles tinham ouvido e recebido dos apóstolos, e seguir o ensinamento dos falsos mestres que estavam se infiltrando 
naquela igreja. Estes mestres negavam a encarnação e a divindade do Senhor Jesus. 

 



Trata-se, portanto, de um pecado doutrinário, cometido de forma voluntária e consciente, como é o pecado de blasfêmia contra o 
Espírito Santo, cometido pelos fariseus, e que o Senhor Jesus declarou que não haveria de ter perdão nem aqui nem no mundo 
vindouro (cf. Mt 12.32; Mc 3.29; Lc 12.10). Em ambos os casos, há uma rejeição consciente e voluntária da verdade que foi 
claramente exposta. No caso dos fariseus, a blasfêmia foi chamar deliberadamente Jesus de endemoninhado quando estava claro 
que Ele agia pelo poder do Espírito. No caso dos leitores de João, a apostasia seria mais profunda, pois os que pecaram para a morte 
tinham participado das igrejas cristãs, como se fossem cristãos, participado das ordenanças do batismo e da Ceia, e etc. À 
semelhança dos falsos mestres que também, antes, tinham sido membros das igrejas, apostatar seria sair delas (1Jo 2.19), se juntar 
aos pregadores heréticos e abraçar a doutrina deles, que consistia numa negação de Cristo.Tal pecado era “para a morte” porque 
consistia na rejeição final e decidida daquele único que pode salvar, Jesus Cristo. (Augustus Nicodemus) 

 
 4)DESAFIO (5 minutos) - Se houver não crentes: 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. 
 
   5) 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.  
 
    6) LEMBRETE   

a. Dia 19/09/2015 - sábado de 14:30 horas às 17:30 horas, teremos aqui na Igreja o ENCONTRO DE IMERSÃO DA VISÃO 
MDA, com o Pr. EDUARDO NASCIMENTO da Igreja da  Paz do Pr. ABE HUBER. 

b. 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. 

 


