
 
ROTEIRO PARA CÉLULAS     de 27 de fevereiro  a 04 de março  de 2017 

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.               O Evangelho e os outros "evangelhos" 

                                         Pr Cícero                              (  Culto do dia 12/02 noite) 

 
Texto: Gálatas 1:1-12 

 
Introdução 
 Contexto da passagem... da carta. Uma das primeiras cartas por ele escrita,  pouco tempo 

depois de ter saído da cidade deixando ali uma igreja implantada. 
Uma carta direta no seu assunto com objetivo de corrigir os gálatas diante do seu desvio por 
conta dos judaizantes. 

  
Paulo faz uma saudação curta e vai direto ao ponto. A questão do desvio dos gálatas....            E aqui 
já temos o primeiro ponto deste estudo: 
 
1º Pode ser fácil se desviar... e isso pode acontecer até rápido (v6) 
 Paulo estava admirado, surpreso, atônito, pasmado, estupefato, perplexo... com esta 

facilidade e rapidez com que os gálatas se desviaram... 
 
Pergunta para compartilhar: O que vocês acham que podem ser razões para estes desvios 
rápidos em nossos dias? 
 

 O pecado é sutil e traiçoeiro, ele fascina, seduz e conquista qualquer que não se encontre 
vigilante (3:1);     Todos temos fraquezas (natureza pecaminosa).     "Nas condições ideais 
qualquer pessoa pode cair em qualquer pecado." (Billy Graham); 

  

Lições: 1 - Devemos... precisamos cuidar de nós mesmos (para não cairmos em 
tentação).   

  2 - Precisamos... devemos ajudar aqueles que estão em processo de queda ou 
já caíram (6:1)...        Ajudar e não virar as costas, com amor e humildade 
estender a mão....           Agora ajudar não significa ser conivente com os erros e 
a queda.  Paulo escreveu rápido uma carta os alertando e corrigindo. Ele não foi 
conivente.   
Pergunta para compartilhar: E como vocês acham que a gente pode ajudar 
pessoas assim? 

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


  
2º A questão do desvio propriamente dito dos gálatas... a aceitação de um outro "evangelho" 
(v6-12) 
 O outro evangelho, no caso dos gálatas, era o introduzido pelos judaizantes, um grupo de 

pessoas que acreditavam e ensinavam que Jesus e sua obra não eram suficientes para a 
salvação e a plenitude de vida, mas que para isso era necessário se tornar também judeu, 
seguindo todas as práticas do judaísmo. Na prática, eles ensinavam que quem não era judeu 
precisava se tornar judeu para então ser também cristão. 
Uma mentira, pois Jesus é exclusivamente suficiente; 
O outro evangelho é um evangelho pervertido (v7) extremamente perigoso pois ele mistura 
verdade com mentira. Ele caricatura a verdade. E isso pode gerar até mesmo o sincretismo (a 
mistura de elementos religiosos), que é muito comum no Brasil.      
O outro evangelho é igual denorex... parece, mas não é. 
 
Pergunta para compartilhar: O que vocês acham, existem “outros evangelhos” em nossos 
dias? 
 
Exemplos de resposta: os mórmons (que além da Bíblia creem também no livro dos 
mórmons). As próprias “igrejas da prosperidade" quando ensinam que o indivíduo só 
encontra a plenitude, de fato, quando prospera materialmente. 
Igreja Universal com seu templo de Salomão e introdução de ritos judaicos em seus cultos. 
 

 Uma outra característica bem marcante do outro evangelho é que ele tem como base um tipo 
de humanismo ou antropocentrismo (v10,11)... 
Quando a base das ações é o agrado dos homens, Cristo fica marginalizado e o homem 
centralizado (evangelho da autoajuda, que visa apenas o bem-estar dos homens); 

 E aqui temos a pior característica do outro evangelho: A descentralização de Cristo como o 
único meio para a salvação e a plenitude de vida, junto com o acréscimo de outros 
elementos... Cristo e mais alguma coisa... Como se Cristo e a obra que Ele realizou na cruz não 
fossem suficientes para nos ligar a Deus novamente...        Como se alguém pudesse 
acrescentar algo melhor à graça de Deus. 
E então uma palavra dura que Paulo dá para aquela igreja para ensiná-los.... Essa pregação e 
esses pregadores do outro evangelho são anátemas, malditos (v8-9). 
(Mt 18:7 - tropeços)  
  

3º O evangelho genuíno de Cristo (v4)  
 Ele gira em torno de uma pessoa, Jesus, o filho de DEUS, o próprio DEUS encarnado. Ele é, 

portanto, cristocêntrico; 
 Essa pessoa pagou um preço - entregou-se para morrer na cruz para perdão de nossos 

pecados... (a cruz é um tema importante em toda carta - 3:1, 13; 5:11, 24; 6:12-14). 
 
Pergunta para compartilhar: Quando você pensa na cruz, o que ela representa para você? 
 

Possíveis respostas: Dor, compromisso, sofrimento, perdão, libertação, substituição,    
justificação, missão, salvação, redenção... Amor 

Não há amor maior que este demonstrado na cruz do calvário (Jo 3:16); 
 



 Cristo pagou um preço para alcançar um propósito: livrar os pecadores da escravidão.  
Liberdade em Cristo é um tema chave de toda esta carta (2:4; 5:1; 4:3-5) 
 
Cristo nos chamou para a liberdade da escravidão do pecado, e não para a libertinagem 
(5:13). 

 
Conclusão 
Faça um apelo para... 

Reconciliação 
Conversão 
 

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 pela 

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. 

 Exclusivo para o líder de célula: 

Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus para que lha 

conceda, ao menos tenha paixão. 

 Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto do que você 

diz é verdade para você. 

 
 


