
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 26/06/2016 a 02/07/2016 

 
   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 - Por que não experimentamos mais de Deus hoje?   (Pr. Celso F. Martinez)    Marcos 6:1-6 

 

Nem todos os milagres efetuados pelo Senhor Jesus estão registrados nos Evangelhos. O local era Nazaré, terra do seu crescimento. 
O evangelho não se baseia em um corpo de ensinos, mas em uma pessoa. No versívulo 5, Marcos diz que Jesus não pode fazer ali 
obras maravilhosas, mas apenas curou alguns poucos enfermos. 
 

O avivamento no século passado na Indonésia, descrito pela revista Chrustuabity Life e registrado pela Associação 

Evangelística Billy Graham em 1967. “aquilo que o Espírito Santo está fazendo na Indonésia hoje em dia, é mais do que 

qualquer outra coisa, um outro capítulo acrescentado ao Livro de Atos. A Sociedade Bíblica da Indonésia que tenta fazer 

o mapa dos resultados, tem achado impossível manter-se a par com as estatísticas. Igrejas de Java Central, por exemplo, 

que indicaram 30.000 membros em 1961, apresentam agora mais de 100.000 – quase duplicando o número anualmente”.  

 

Os resultados:  A igreja revelou uma vida vibrante; A igreja demonstrou amor pela Bíblia e pelo Senhor; A igreja tinha uma vida de 
comunhão; A igreja tinha um núcleo de obreiros cristãos; A igreja estava aberta ao Espírito Santo; A igreja mostrou um notável 
impacto religioso. 
 

Por que Jesus não pode operar obras maravilhosas em Nazaré?  
 

O que O impede de operar ainda hoje? 

    

1) Não experimentamos mais de Deus por causa da atmosfera de incredulidade.   A maior barreira a uma ação poderosa 
de Deus hoje e sempre é a incredulidade. Muitas vezes fantasiada de zelo doutrinário e de um racionalismo que não só 
aceita o sobrenatural, como também o ridiculariza. 

 

2) Não experimentamos mais de Deus por O conhecemos pouco. Daniel 11:32. Por conhecê-lo pouco pensamos pequeno. 
Deixamos de ousar para Deus, de modo que o Nome dele seja grandemente glorificado.  Quanto mais O conhecemos, tanto 
mais seremos ousados. 

 

3) Não experimentamos mais de Deus porque pensamos no Reino de Deus a partir da nossa possibilidade, e não do 
poder de Deus.     Rick Warren disse que devemos fazer coisas para Deus, de modo que só darão certo se Deus estiver no 
negócio. Quando pensamos nas coisas de Deus a partir da nossa possibilidade  “isso é LÓGICA”.  Quando pensamos nas 
coisas de Deus a partir da nossa impossibilidade  “isso é FÉ”.  A experiência de Gedeão contra os Midianitas é evidência 
de fé e coragem.   Juízes 7. 

 

4) Não experimentamos mais de Deus porque deixamos de buscar mais do poder de Deus. É verdade que Deus tem 
operado maravilhosamente, mas ainda há muito mais que Ele quer operar. Nosso problema não é de conhecimento sobre o 
poder de Deus. Ouvimos muito, lemos muito, mas experimentamos pouco. 

 

5) Não experimentamos mais de Deus porque aceitamos as setas de satanás sobre as nossas limitações. Há muitos que 
podem se tornar fantásticos líderes de células. Extraordinários professores da EBD. Maravilhosos visitadores nos hospitais, 
entre outros. No entanto, as setas de satanás lançadas na mente com a afirmação de que “são impotentes” e “não podem” 
os mantém atados. É verdade que sozinhos não podemos nada. Nossa força vem de Deus.  
Filipenses 4:13  -  Posso todas as coisas naquele que me fortalece.   
II Coríntios 3:4-5  -  E é por Cristo que temos tal confiança em Deus; não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma 

coisa, como de nós mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus.     
  

Conclusão:   Com o quê eu posso me comprometer para que, à partir de hoje, eu possa experimentar mais de Deus na minha vida?  
 

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


 

   4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos da sua célula esteja 

sendo discipulado.  Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o visitante isolado. 
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 para a 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 trazer visitantes. Ore pelos visitantes antes de convidá-

los,  assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.        


