
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 15/08/2016 a 20/08/2016 

 

   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-        A resposta humana diante da Pessoa de Jesus       Pr Celso F. Martinez 

João 12:1-11; 32-43.      Pregação do dia 24/07/16 ( noite) 

 As bases do cap. 12 estão no cap. 11, onde contemplamos um dos maiores milagres de Jesus, que foi 

a ressurreição de Lázaro. 

 Por causa desse milagre, muitas pessoas se aproximavam de Jesus, não só por causa Dele, mas 

também para verem Lázaro a quem Jesus havia trazido a vida. João 12:9. 

 Certamente que o Senhor Jesus é a figura central das Escrituras. Ele é o prometido por Deus para 

salvar o pecador. João 3:16. 

 Mais do que realizar milagres, o Senhor Jesus entrou na história com o propósito definido de trazer a 

mensagem de esperança e salvação para todos os homens. Lucas 19:10. 

 Mesmo os milagres efetuados pelo Senhor tinham o propósito de provocar a fé. João 20:30-31. 

 O milagre da ressurreição de Lázaro aponta para o fato de que Jesus tem poder sobre a morte, 

simbolizando dessa forma que, assim como Jesus pôde trazer vida a um homem morto fisicamente, 

Ele pode trazer vida a uma pessoa morta espiritualmente. 

 O milagre foi extraordinário, no entanto, mesmo diante desse fato, nem todos se abriram para a fé. 

 Crer é um ato de decisão humana, diante de uma ação divina, ou seja, Deus toma a iniciativa de nos 

salvar, enviando Seu Filho, e nós somos desafiados a responder, crendo Nele. Ninguém é obrigado a 

crer, no entanto nossa eternidade é decidida aqui, enquanto temos o fôlego de vida. 

 Foram três as escolhas feitas pelas pessoas diante de Jesus, e cada um de nós se enquadra em uma 

delas. 

 

1. Muitos creram em Jesus por causa do milagre efetuado na vida de Lázaro. João 12:11 

 O milagre serve para nos apresentar o poder de Jesus, e foi isso que aconteceu. Muitos dos judeus 

iam ter com Jesus e criam nele. Há pessoas que são atraídas a Jesus por contemplarem milagres, 

como por exemplo, a transformação de uma pessoa, a restauração de um casamento, a libertação de 

um viciado, a paz que passa a reinar no coração de uma pessoa próxima, entre outros. 

 

2. Muitos não creem, mesmo diante de grandes milagres. 12:37. 

 Embora um milagre tenha a finalidade de provocar a fé, nem sempre as pessoas creem, por causa do 

milagre. A natureza humana é muitas vezes dura diante da oferta de amor de Deus. 

 

3. Muitos creem, mas se deixam influenciar por aquilo que os outros vão pensar. 12:42-43. 

 Não é rara a realidade de muitos que se emocionam com as coisas de Deus, sentem um toque 

especial no coração, mas muitas vezes não tomam uma decisão, por preocupação com o que os 

outros vão dizer. Talvez esse seja um dos maiores obstáculos, especialmente para pessoas que têm 

uma posição social destacada, como registrado no texto. As autoridades creram, mas não o 

confessaram. 

 Cada um de nós toma uma das três decisões:  

 1. Crê em Jesus como o Salvador.  

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


 2. Não crê em Jesus como o Salvador. 

 3. Crê, mas não O confessa, por medo do que os outros vão dizer. 

 Qual a sua posição? 

Sugestão: 

 Jesus estava na casa de Lázaro, e sua irmã derramou um perfume muito caro, no valor de hoje, mais 

de R$ 8.000,00. Um denário era o valor de um dia de trabalho, e o perfume custou 300 denários. 12:5 

 Pergunte as pessoas, o que teria motivado tal atitude? 

 Pergunte se alguém já testemunhou um milagre de Jesus na vida de alguém ou na sua própria vida. 

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 trazer visitantes. Ore antes  de convidá-los, 

 assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.                       


