
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 28/09/2015 a 03/10/2015 

  
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.  
 
  2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    
 
  3)ESTUDO(35 minutos) - Desculpas dos homens e Respostas de Deus  (Pr. Celso F. Martinez)     
                                                                 Texto :  João 5: 39 e 40 
O Senhor Deus tem um desejo tremendo de nos salvar, por isso enviou Jesus.   Romanos 5:8 
Quanto Deus me ama? Não há medida para o Amor de Deus, mas por por causa do amor que sente por nós é que decidiu enviar 
Jesus. Muitos podem recuar, com saudade da vida que levava no mundo, mas sempre chegam a conclusão que não vale a pena viver 
sem Jesus. Às vezes damos tantas desculpas para não seguir Jesus, mas Deus sempre tem uma resposta sábia através de sua 
Palavra. Vejamos algumas: 
 
Desculpa 1 -  Sou muito ocupado. 
Resposta de Deus: Mateus 16:25 e 26 
 
Desculpa 2 -  Mais tarde, hoje não. 
Resposta de Deus: 2Coríntios 6: 2     A Bíblia diz: “É hoje” 
 
Desculpa 3 -  Sou muito pecador. 
Resposta de Deus: Lucas 19: 10 
 
Desculpa 4 -  Isso não é pra mim. 
Resposta de Deus: Romanos 11: 32      A Bíblia diz: “É pra todos” 
 
Desculpa 5 -  Tem gente errada nesta Igreja. 
Resposta de Deus: Mateus 7:3 
 
Desculpa 6 -  Minha posição não permite. 
Resposta de Deus: João 12: 42 e 43 
 
Desculpa 7 -  Venho de tradição religiosa. 
Resposta de Deus: João 8: 33 a 36       A Bíblia diz: Há pessoas escravas da tradição, mas se conhecermos a verdade, ela liberta. 
 
Desculpa 8 -  Meus pais já são servos de Deus. 
Resposta de Deus: Ezequiel 18:20   A Bíblia diz: “A responsabilidade é individual”. Não dá pra pegar carona, Deus não tem netos, 
somente tem filhos. E só há um caminho para nos tornarmos filhos: é mediante a fé em Jesus. 
 
Desculpa 9 -  Primeiro preciso melhorar a minha vida. 
Resposta de Deus: Gálatas 2:16 
 
Desculpa 10 -  O que os outros vão dizer? 
Resposta de Deus: Mateus 10:32     A Bíblia diz: “Precisamos escolher: Ou caminha de acordo com a vontade de Deus ou de acordo 
com a vontade dos outros”. Qualquer um pode caminhar conosco, mas somente até a sepultura, daí pra frente só Jesus.  
Por isso existe o Batismo. O Batismo é o primeiro testemunho público e expressão de obediência ao Senhor Jesus. 
 
Desculpa 11 -  Tenho vergonha. 
Resposta de Deus: Lucas 9:26    A Bíblia diz: O Evangelho só tem eficacia quando nos entregamos pra valer. Nele não tem lugar pra 
indecisos. 

 
 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 01/12/2015 - terça- feira as células não se reunirão nas casas, faremos a CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS  na Igreja às  
b. 19:30 horas. Incentive a sua célula a levar muitos visitantes, principalmente os não crentes. 


