
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 29/06/2015 a 04/07/2015 

  
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.  
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)-     Levantai os vossos olhos    (Pr. Celso F. Martinez)      João 4: 1 a 42                                                 

              

É ao ensejo do episódio da mulher samaritana que o Senhor Jesus lança este desafio. Portanto o desafio para 
levantar os olhos e ver os campos prontos para a colheita precisa ser entendido à luz desse episódio. 

Não se trata de uma parábola com personagens fictícios. João relata o encontro de Jesus com uma mulher 
samaritana. 

Ela é um protótipo, um modelo que representa a realidade de muitos. 
Este é um dos maiores diálogos de Jesus com uma pessoa. 
Apresenta o forte senso de missão do Senhor, que Ele define como uma comida que tenho para comer.   João 4: 

32,34. 
Jesus faz uma analogia com um campo branco para a ceifa. Não se tratava de uma colheita física, até porque 

faltavam ainda 4 meses. Os campos de plantação estava verdes. A ceifa começava no mês de abril portanto este episódio 
deve ter acontecido no mês de dezembro. 

A colheita a que o Senhor Jesus se refere é mais ampla e profunda. É a colheita espiritual. Se não for feita no 
devido tempo, o fruto se perde. 

  

O que o senhor Jesus nos desafia a ver? 
  

1.    Precisamos levantar os olhos e ver pessoas oprimidas e que precisam de libertação.    João 4:  9. 
A opressão sobre a mulher samaritana não era apenas espiritual, mas também moral e social. 
  

2.    Precisamos levantar os olhos e ver pessoas com sede espiritual. 
O diálogo com Jesus mostra que está mulher tinha alguma compreensão religiosa. 
Fez uma oração sincera e profunda: Senhor dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise 
tirá-la.   João 4: 15 
  

3.       Precisamos levantar os olhos e ver pessoas com doença emocional.     João 4:  16-18 

A abundância de relacionamentos serve para mostra a frustração do indivíduo com a área emocional. 
Ninguém passa por tantos relacionamentos sem deixar muitas partes de si mesmo nesses relacionamentos. 
Não é difícil uma pessoa não mais quem é depois de tantos relacionamentos frustrados. 
Não é difícil perder a sua própria identidade, e pior confundir a identidade de que convive com ela. 

  
 
  

4) SERVIÇO  -    DISCIPULAR e CUIDAR BEM DAS PESSOAS 
Célula -   Certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo discipulado. Ligue durante a semana para os 

integrantes da sua célula. Se interesse pelos problemas dos membros da célula. Treine novos líderes. Tenha muitos 
auxiliares (tenha em mente que todos da célula podem ser auxiliares, todos podem ter alguma função dentro da célula). 

Visitantes  -  Deixe-os bem à vontade na reunião da célula. Não se esqueça de apresentá-los pelo nome aos 
demais participantes da célula. Instrua os membros da célula a não deixar o visitante fora da conversa. Ligue para os 
visitantes durante a semana (se interesse por seu problema) ou peça um auxiliar para fazer isso. 

  

5) EVANGELISMO  -    Leve um visitante para sua célula. Vamos alcançar vidas. Faça reuniões estratégicas para 

que seja levado visitantes. 
 

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

