
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 31/08/2015 a 05/09/2015 

 
  
  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) -  TRIBULAÇÃO TERRENA X GLÓRIA CELESTIAL (Pr. Cícero Neto) 

 
O que você acha que seja uma tribulação terrena?    Você acha que a tribulação sempre tem um propósito?     Romanos 8:28 
E o que seria a glória celestial?     (R: Presença de Deus. Algo maravilhoso demais)      II Coríntios 12:4 
Se você tivesse que comparar uma tribulação qualquer que você passa aqui na terra com a glória da presença de Deus que nos 
espera no céu, como você compararia? 
  
Texto: II Coríntios 4:16-18 
Olhando para o contexto direto desta passagem, vemos Paulo afirmando a verdade da ressurreição de Cristo como base segura da 

nossa própria ressurreição (v14) e conseqüente fim dos nossos sofrimentos terrenos para a Glória de Deus (v15). 

Então Paulo compara as tribulações terrenas com a glória celestial e nos ensina um princípio fundamental para enfrentarmos a 

tribulação.  Quem conseguiu captar ai qual é este princípio?    

R: Parar de olhar para o tamanho ou força da tribulação e olhar para a glória celestial em Cristo. Mudar o foco. Pois olhando para a 

Glória celestial, teremos ânimo de prosseguir, perseverando fielmente em Cristo. 

 

Perceba a comparação feita no texto que nos revela as características da tribulação terrena em contra posição à Glória Celestial: 

1)   A tribulação é momentânea, já a glória celestial é eterna (v17,18); 
2)   A tribulação é leve, já a glória celestial é pesada (v17); 
3)   A tribulação é visível, já a glória celestial é invisível (v18).O que o mundo visível oferece (I João 2:15-17); Ficando firme 
(Hebreus 11:27) 
4)   A tribulação está no presente, já a glória celestial está no futuro; 
5)   A tribulação enfraquece o corpo, já a glória celestial renova o espírito (v16) (Isaías 40:31). 
 

Quem pode compartilhar uma experiência que tenha vivido onde você tenha mudado o seu olhar sobre a tribulação?   

Ou seja, alguém aqui já aplicou as verdades deste texto que lemos em sua própria vida diante de alguma tribulação que tenha vivido?  

  
Conclusão: O desafio é vivermos a vida na perspectiva da Glória Celestial   (v18),   (Colossenses 3:1-2). 
Como isso é possível?   R:   Pela FÉ (Hebreus 11:1;  II Coríntios 5:7). 
O que é Futuro, Eterno, Pesado, Invisível e Renova o espírito pode ser acessado pela FÉ! 
Que implicações viver a vida na perspectiva da Glória Celestial terá no seu cotidiano? 
  
Resultado: O desânimo não te derruba. Você é renovado e prossegue firme no serviço a Deus (Hebreus 10:38). Em meio a qualquer 
circunstância e tribulação você pode dizer como  (Habacuque 3:17-18). 
  
    4)DESAFIO (5 minutos) - Se houver não crentes: Pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus e a passar a ter a 

esperança da Glória Celestial.  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)LEMBRETES    

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. 


