
 
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 13/07/2015 a 18/07/2015 

  
 
   
 
  ESTUDO(35 minutos)  -   O DEUS QUE PRECISAMOS CONHECER  (Pr. Celso F. Martinez) 

Mateus 6:9-15                                                                                          
 A oração do Pai Nosso é certamente um dos textos mais conhecidos da Bíblia. O Senhor Jesus nos leva a compreensão 
acerca do Deus a quem devemos orar. Cada parte da oração apresenta um aspecto do Senhor Deus que precisa ser entendida. 
 

A.   Deus que é íntimo.   Pai nosso. 
A figura do pai é a mais importante na cultura Oriental. Representa na cultura do Oriente Médio a figura de autoridade e de respeito. 
Iniciando a oração com a expressão “Pai Nosso”, o Senhor está nos desafiando a um relacionamento com Deus que, não obstante 
poderoso, é Pai, portanto muito íntimo. 

 
B. Deus que é santo.   Santificado seja o teu nome. 

Deus é absolutamente Santo. Pecado e santidade não combinam. Mesmo assim, Deus pode ser buscado e conhecido por nós 
pecadores. 
 

C. Deus que é soberano.  Seja feita a tua vontade. 
Talvez essa seja a expressão mais difícil de compreender, sobretudo quando nos deparamos com tribulações para as quais oramos e 
nem sempre a resposta vem da forma como desejamos. Precisamos entender que o Deus a quem buscamos e precisamos conhecer 
é SOBERANO em todos os seus planos. Acolher a vontade de Deus, mesmo contrária a nossa, é sábio. 
 

D. Deus que provê.    O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 
Nem sempre Deus nos supre com a abundância, até porque é no aperto que conhecemos Deus de forma mais íntima e próxima. 
Salmos 127:2  -  Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados 
enquanto dormem. 
 

E. Deus que tem compaixão.   Não nos deixes cair em tentação. 
Não fosse a misericórdia do Senhor o que seria de nós? Orar pedindo ao Senhor para não deixar cair em tentação é buscar a 
compaixão de Deus para conosco. 
 

F. Deus que livra.   Livra-nos do mal. 
Deus nos livra. Mal é mais do que acidente ou fatalidade. O pior mal é aquele que afeta nossa alma e nos afasta de Deus. O pecado 
certamente é o maior mal que precisamos evitar e só com a graça do Senhor poderemos vencê-lo. 
 

G. Deus que perdoa.   Perdoa as nossas dívidas. 
Uma das palavras mais fortes dos Evangelhos é o perdão. Perdoar é apagar, é esquecer. Só Deus tem essa realidade, e isto nos faz 
descansar no fato de que Ele perdoou todos os nossos pecados, portanto não há mais condenação para nós. 

   
 
  4)DESAFIO (5 minutos)  -  Se houver não crentes: Pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus e conhecer 

intimamente esse Deus. 
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. 


