
 
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 08/05/2016 a 14/05/2016 

  
 
  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 -  O que toda igreja precisa para ser relevante.  (Pr. Celso F. Martinez)    Atos 7:54-8:8 
 
Se a igreja desaparecesse quem sentiria a sua falta? 
 
Até o cap. 7 a igreja era iminentemente judaica, à partir do cap. 8 a igreja é meio judaica e meio gentílica. Este capítulo, portanto, se 
constitui em uma dobradiça. A relação do cristianismo com o judaísmo começa a se agravar a partir da morte de Estevão. Uma dos 
maiores impulsionadores da igreja é a perseguição. Ele depura a igreja. Define quem é quem. Separa o joio do trigo. A perseguição 
empurrou a igreja à evangelização.  
Foi o expediente que Deus permitiu para que a igreja cumprisse a ordem dada por Jesus. Atos 1:8. 
 
Quais as marcas que podemos retirar desse texto e que apontam para triunfo da igreja?  
Observemos que a perseguição assolava as casas que estava nas casas. Atos 8:3. 

  
1.  A igreja precisa da determinação de anunciar a Palavra. Atos 8:4. 
A circunstância era propicia ao medo, a intimidação e ao anonimato. No entanto os discípulos dispersos iam por toda a parte 
anunciando a palavra. A perseguição não calou a igreja, na verdade a fez intrépida e corajosa. 

   
2.  A igreja precisa experimentar o poder de Deus. Atos 8:6-7 
Nosso problema na atualidade não é de ouvir sobre o poder de Deus. O que precisamos é ver o poder de Deus agido hoje como agia 
no passado. Deus não mudou. O poder que opera hoje é o mesmo que operava no passado. As pessoas daquele tempo não eram 
melhores do que nós. Hoje ouvimos belos sermões mas não vemos muitas transformações de vida. Ser evangélico está parecendo 
ser moda. O evangelho só é evangelho de fato, se provocar mudança de vida. A mensagem do evangelho é altamente revolucionária 
e transformadora. 

  
3.  A igreja ser usada para gerar impacto positivo na cidade. Atos 8:8. 
O evangelho trouxe alegria para a cidade. A relevância da igreja deve ser percebida no quanto sua presença afeta a sociedade para 
melhor. Quanto mais cristãos autênticos a sociedade será mudada para melhor. Hoje mais do que nunca, quando se banaliza o 
nome de Deus. Às vezes parece que nossa visão de Reino de Deus se resume a salvação, a eternidade, o que certamente é o mais 
importante. A mensagem do evangelho, porém, alcança o homem em todas as dimensões. Deve buscar fazer dele uma pessoa 
transformada aqui, e segura da eternidade. Atender a alma, mas também alcançar o corpo. 

  
 
  
  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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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