
 
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 17/01/2016 a 23/01/2016 

  
 
  1)COMUNHÃO - QUEBRA GELO   Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “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 
 
  2)ADORAÇÃO - CÂNTICO Escolha um cântico conhecido. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    

Você pode também escolher um de seus auxiliares pra fazer isso. 
 
  3)EDIFICAÇÃO - ESTUDO  Chamados para revolucionar o mundo. Você topa?  (Pr. Celso)  João 17:20-23 
Estudo baseado no livro “Edificando uma igreja de grupos pequenos”.   
A igreja evangélica contemporânea é essencialmente divisora. Seja no âmbito Denominacional ou Inter Denominacional. As 
evidências são muitas e fortes: disputa, inveja, contendas, falta de perdão, arrogância, malícia, maledicência, entre outros são 
elementos que confrontam a igreja e aponta para sua divisibilidade.  A evidência mais forte fica por conta da FALTA DE UNIDADE. 
Há algumas ênfases no texto, mas a maior delas é a Unidade. União significa a associação ou combinação de coisas diferentes ou 
não, para formar um todo. União pode ser a ligação ou combinação de esforços e pensamentos para um bem comum. A palavra 
unidade tem origem no termo latim “unitas” e designa a qualidade do que é único ou indivisível. 
A unidade faz a União, porém a União não gera necessariamente a Unidade.  Pr. Abe Huber acerta quando faz uma analogia ou 
comparação entre um “Saco de Batatas” e um “Purê de Batatas”. A forma mais eficaz de construirmos Unidade é através de Grupos 
Pequenos.   
Por que erguemos barreiras contra a intimidade e nos conformamos com relacionamentos e amizades superficiais? 
Existem algumas barreiras que impedem a construção de uma Igreja em Células, que são: o Medo, a vergonha, o orgulho e a 
preguiça. Deus nos criou para vivermos em relacionamentos. Em busca da comunidade de grupos pequenos.  
Quais os componentes fundamentais de uma comunidade de grupos pequenos? Os grupos pequenos fundamentam-se em 
relacionamentos autênticos. (Atos 4). Onde há um ambiente em que a verdade se encontra com a vida. (Atos 5). Com isso vivem 
conflitos saudáveis. (Atos 6). Para proporcionar o pastorado bem equilibrado, em que as pessoas recebem cuidados e são 
discipuladas. (Atos 7). 
Como podemos construir a Unidade? Precisamos estar fundamentados em relacionamentos autênticos. Relacionamento autêntico é 
um fator inegociável para criar uma Comunidade Bíblica. 
 
Há cinco práticas para qualquer grupo obter relacionamento autêntico: 
 
1.  Ser transparente – Conhecer e ser conhecido. Nenhum grupo, nenhuma relação de amizade nem casamento algum alcança 
intimidade se as pessoas não procurarem conhecer e ser conhecidas. Comunidade verdadeira é mais do que estar juntos. Uma 
pessoa não adquire confiança em outra simplesmente porque está num grupo cujos membros estudam juntos, oram juntos e têm um 
mesmo líder. Confiança implica em relacionamento. Relacionamento é mais do que a presença física, embora isso seja o início. Para 
ligar-se, ou relacionar-se, é preciso conhecer, para conhecer é preciso esforçar-se para estar disposto a confiar. O grande termômetro 
de relacionamentos verdadeiros e amorosos é a profunda tristeza vivida quando esses relacionamentos terminam. 
Você tem dificuldade em ser transparente com outras pessoas? 
       
2.   Importar-se – Amar e ser amado.  João 15:13    Quem ama de verdade, se importa de verdade.   I João 3:14-18. 
Como você se sentiu quando alguém se importou com você?  Se não houve isso, comece se importando com alguém. 
  
3.  Ser humilde – Servir e ser servido.   Efésios 4:2  O líder cristão que não está disposto a servir não está apto para liderar. Maior 
exemplo foi de Jesus que lavou os pés dos apóstolos.  João 13.   
Você concorda que uma grande barreira para a humildade seja o orgulho? 
  
4.   Falar a verdade – Admoestar e ser admoestado.  Efésios 4:25.  As vezes é mais fácil um tratamento de canal ou uma obturação 
do que repreender. O ato de falar a verdade cria problemas quando negligenciado, mas gera crescimento espiritual quando exercido 
corretamente. Colossenses 1:28-29.  Repreender, aconselhar ou advertir traduzem uma palavra grega que significa “pôr na mente”, 
“admoestar” ou “chamar a atenção” e é uma forma de ensino. O ministério de admoestação convoca as pessoas a mudar, em seguida 
provê incentivo e ensino para ajudá-las na mudança.  
Quais as dificuldades em admoestar? Preocupação em magoar, irar ou embaraçar a outra pessoa (ou você mesmo); Questionar-se 
se tem o direito de falar palavras duras; Evitar conflito e desentendimento. 
 
 
 
 

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


 
 
No Livro Mudanças que curam Henry Cloud conselheiro e psicólogo cristão, lista algumas regras sutis que são usadas e que 
impedem a cura das famílias: 

a) Não permita que ninguém se aproxime emocionalmente de você. 
b) Não conte a verdade a respeito dos seus sentimentos. Se você estiver magoado, mantenha isso em segredo. 
c) Sempre minta, se isso ajudar a manter a paz.  Esconder a verdade rouba da pessoa a oportunidade de crescer 

espiritualmente. 
 
5.    Dar e receber apoio e aprovação – Celebrar e ser celebrado. Nossa cultura é mais de crítica do que de apoio.  
I Tessalonicenses 5:12-13  –  Agora lhes pedimos irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre 
vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam 
em paz uns com os outros.      
 
  4)SERVIÇO - DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS. 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. 
 
  5)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los,  assim o Espírito Santo vai 

trabalhando em seus corações. 
                                                   
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 


