
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 01/06/2015 a 06/06/2015 

  
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.  
Sugestão: RECORDAÇÕES DA FAMÍLIA 
Objetivo:  Proporcionar o conhecimento recíproco da família de cada participante e relembrar momentos felizes. 
Observação: Deve-se evitar perguntas que levem a recordações tristes e por isso também não force todos a responder. 
Descrição: Cada integrante recebe aleatoriamente uma pergunta e a lê em voz alta para os demais, respondendo-a em seguida. As 
perguntas podem ser reutilizadas. Propostas de perguntas: - Como era seu melhor amigo(a)? - O que seu pai fez que o deixou muito 
feliz? - O que você imaginava ser quando crescesse? - Qual foi seu o presente de Natal favorito? - Você tem alguma cicatriz deixada 
pelas brincadeiras de infância, qual? - Qual a melhor lembrança de seu avô/avó? - Qual a melhor lembrança de seu pai? - Qual a 
melhor brincadeira de sua infância? - Qual a melhor lembrança de sua mãe? - Qual o seu primeiro contato com Deus? - Qual passeio 
com sua família trouxe para você muita alegria? 
Mais Sugestões: 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(5 minutos) - 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)ESTUDO(35 minutos) -   FAMÍLIA É CRIAÇÃO DE DEUS  (Pr. Cícero Neto) 

                                                           Gênesis 2:18-25                                                                  
A família foi instituída por Deus. Sua origem está em Deus, logo se quisermos uma família mais saudável precisaremos nos 

voltar para Deus. A partir do casal formado por um homem e uma mulher, a família se constitui em uma unidade autônoma. Os 
cônjuges se tornam uma só pessoa, o ato sexual tem conseqüências espirituais onde um pertence ao outro sem direito próprio, 

criando profunda intimidade e confiança entre os cônjuges. Filhos são gerados e de igual modo devem ser criados neste ambiente de 
confiança e respeito, mas infelizmente nem sempre isto acontece. 

A família ao longo dos tempos tem enfrentado uma série de transformações nos seus costumes e hábitos que nem sempre 
são positivos, tem sido duramente atacada pela inversão de valores e os papéis de cada um tem sido deturpados e muitos conceitos 
e práticas mundanas acabam estando presente no ambiente familiar, porem a Palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre estes 
conflitos, pois tudo começou com Seu sopro divino. 

 
Pergunta para compartilhamento: 
a)  Como as mudanças sociais atuais impactam a construção de um casamento e família que tenham confiança mútua, intimidade, 
respeito e comprometimento? 
b)  Se toda família tivesse em mente que Deus é o criador das famílias e que elas são um presente de Deus para cada pessoa, o que 
seria diferente? 
c)  Na sua opinião, que tipo de imagem as famílias atuais espelham? 
d)  Que sonhos você tem para a sua família? Quais os sonhos de Deus para cada família? 
 

A relação entre irmãos, por exemplo, é uma das mais intensas que podemos viver. Na Bíblia temos vários exemplos de 
tragédias familiares (a 1ª descrita em Gn 4:8) e nela temos também ensinamentos para que estes relacionamentos, seja com irmãos 
de sangue ou de fé, possam ser aprimorados e vividos com confiança e amizade. 

Qual é de fato o problema com as famílias? Problemas sérios ou muitas vezes simples são motivos de crise dentro de casa. 
Onde está a origem destes problemas? O pecado (o 1º descrito em Gn3)! Ele não apenas afasta o homem de Deus, mas nos afasta 
uns dos outros. As mudanças para que seu lar seja mais saudável, portanto, precisam começar dentro do coração de cada um, uma 
mudança de dentro para fora. 

 
Pergunta para compartilhamento: 
e)  Quais são os problemas mais comuns na sua casa? Qual a origem deles? 
f)   Você ora e busca solução na Palavra de Deus para resolver problemas entre irmãos ou toma decisões próprias? 
g)  Você aceita permitir que Deus o transforme para que sua casa seja transformada? 
  
  4)DESAFIO (5 minutos) - Se houver não crentes: Pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus e ser ajudado por Ele a 

enfrentar seus problemas dentro de casa. 
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. 

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

