
 
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 17/04/2016 a 23/04/2016 

  
 
  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. 
 
   3)ESTUDO - Jesus é a nossa paz?   (Pr. Cícero Neto)     Efésios 2:11-22 
 
“Paz”  de um modo geral, tem haver com “bem estar” no sentido mais amplo da palavra, "plenitude". No contexto de Efésios 2, 
denota um estado de amizade, acordo e harmonia. (v14, 16) 
  
Jesus é a nossa paz. Efésios 2:14.    
Mas Ele é também o criador da paz. Efésios 2:15,  Colossenses 1:20.   
E e o proclamador da Paz.  Efésios 2:17. 
  
1 - Nossa Paz com Deus. 
A palavra SEM CRISTO nos caracterizava (v12);  Éramos inimigos de Deus…  
Porque estávamos separados de Deus? 
Por causa do pecado, mas Cristo, através do seu sangue, nos reconciliou com Deus.  Efésios 2:13. 
  
2 - Nossa Paz com os outros homens (v14-18) 
Cristo derrubou o maior muro entre os homens. O muro entre judeus e gentios (v14). O muro era a lei (v15). Não os 10 mandamentos, 
mas as leis cerimoniais e as leis civis. Mas o muro também era físico: 
"Nenhum estrangeiro pode transpor a barreira que cerca o santuário e seus recintos. Qualquer um flagrado em tal ato poderá culpar 
somente a si mesmo pela morte decorrente dessa transgressão." 
(inscrição do Templo de Herodes, encontrado por arqueólogos. Referente ao muro que separava o pátio dos gentios de restante da 
área do templo.) 
Hoje, qualquer muro de separação entre os homens, se estes entregarem e confiarem em Jesus, serão derrubados. Na família, entre 

amigos, na igreja.     Nós construímos muros. Deus derruba os muros e constrói pontes. 
Um povo (v14), um novo homem (v15), um só corpo (16), um Espírito (18). 
  
3 - Nossa Paz conosco mesmo.   Romanos 7:22-25, 15     Salmo 73:17 
  
 
  4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo 

discipulado. Treine novos Líderes. Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o 
visitante isolado. 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 trazer visitantes. Ore pelos visitantes antes de convidá-los,  

assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.         

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

