
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 29/08/2016 a 03/09/2016 
 
   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           Como encontrar paz para o coração  ( Pr Celso F. Martinez) culto do 

dia 07/08 noite 

Romanos 5:1-11 

 O texto resume algumas das doutrinas mais importantes de toda a Bíblia, como 
Justificação, Perseverança e Reconciliação. 
 

 Justificar- absolver, declarar justo. 

 Reconciliar – é a eliminação de uma disputa. . 

 Este é um dos mais belos e concisos textos. Constitui-se em um chamado, em 
um desafio a que todo homem, em todo lugar e em todo tempo, se volte para 
Deus. 

 O tema central é a Reconciliação.  

 Existem 3 textos que tratam do mesmo assunto: Efésios 2:11 e segs.; 
Colossenses 1:19 e segs.; e este . 

 

 Quando fala em reconciliação a Bíblia não está tratando apenas de relações 
que precisam ser aproximadas, mas sim da eliminação de uma inimizade, a 
eliminação de uma disputa. As partes a serem reconciliadas eram hostis uma a 
outra. 
 

 Em nenhuma passagem a bíblia fala de Deus se reconciliando com o homem, 
mas sim, do homem se reconciliando com Deus através de Jesus Cristo. 

 Fomos nós que nos separamos de Deus. 
 

 Jesus Cristo é a base de reconciliação do homem com Deus e do homem com o 
homem. 

 Não podemos falar em reconciliação sem antes falar sobre o que motivou a 
separação: o pecado. 
 

 A realidade do pecado afeta a todos nós. Não há uma só pessoa, que possa se 
dizer que não é pecadora.  

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


 Há algumas palavras na Bíblia que aparecem traduzidas como pecado. Uma 
delas é “hamartia”, que significa errar o alvo. 
 

 Pecado é deixar de corresponder aos padrões estabelecidos por Deus.  

 O pecado é como um leão dentro de nós. Embora possamos ter atitudes gentis, 
no pleno sentido da palavra, em condições favoráveis, a maioria de nós é capaz 
de cometer quase qualquer transgressão. 
 

 O pecado nos afeta em várias dimensões: 
1. Afeta nosso espírito. 
 Embora uma pessoa possa ser brilhante em algumas coisas, pode também estar 

confusa sobre as verdades espirituais. 
 Para que uma pessoa se converta a Cristo é fundamental que o véu da confusão, 

seja levantado, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. 
 O evangelho não é anti-intelectual. Ele exige o uso da inteligência, mas esta se 

acha afetada pelo pecado, e está a serviço de uma vontade rebelde. 
 

2. Afeta a vontade. 
 “Quem comete pecado é escravo do pecado”. João 8:34. 
 O pecado escraviza, e há milhares de pessoas sob a tirania do orgulho, ciúme, 

preconceito, álcool, drogas, sexo, etc. 
 O pecado divide o ser humano na sua intimidade. Instaura vontades contraditórias. 
 “Pois o que faço, não o entendo; porque o que quero, isso não pratico; mas o que 

aborreço, isso faço”. Romanos 7:15. 
 

3. O pecado afeta a consciência.  I Tim 4:2-3 
 Tornamo-nos vagarosos na percepção de que o pecado se aproxima. O pecado 

engana. É como na experiência com uma rã posta em água fervente. 
 Na convivência com o erro, a consciência, afetada pelo pecado, deixa de nos acusar. 

Acostumamo-nos. Adormecemos na morte. O coração se endurece. Perdemos a 
sensibilidade. 

 

 Invertemos os valores, começamos a chamar preto de branco e o branco de preto. 
O bem de mal e o mal de bem. 
 

 Muitos convivem, com a mentira como se fosse verdade. Não sabem mais distinguir 
um do outro, pois a consciência está afetada pelo pecado e perdeu os parâmetros. 

 Diante desse estado de coisas, só uma forma de sermos libertos e salvos. Jesus Cristo. 

 Quais os resultados da reconciliação? 
1. Temos paz com Deus. 5:1 
2. Somos salvos da condenação eterna. 5:9 
3. Alcançamos a reconciliação. 5:11 

 



 Conclusão: Quando você tem pedido perdão ou perdoado, você tem tomado essa 

iniciativa de reconciliação com as atitudes que devem acompanhá-la? Ou a reconciliação 

tem consistido em palavras e ações isoladas, mecânicas? 

 De boa consciência, você pode dizer que tem o coração dominado por paz e gratidão 

quando pensa nas pessoas com quem convive? Ou sentimentos de “guerra” e reclamação 

enchem seu coração ao pensar em alguém do seu convívio? 

 Você poderia dizer que você tende a falar e agir como um representante de Cristo em 

iniciativas de reconciliação? 

 
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 levar visitantes. Ore antes  

de convidá-los,  assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.                       

 

 


