
 
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 02/11/2015 a 07/11/2015 

  
 
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.  
       Sugestão para o QUEBRA GELO:    Titulo:  O Presente   Se você quiser usar essa sugestão, ela será enviada à parte. 
 
      2)ADORAÇÃO(5 minutos) -  Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    
 
  3)ESTUDO(35 minutos) - Quando o desespero e a frustração se encontram com Jesus  (Pr. Celso)  Marcos 5:21-43. 
O texto que acabamos de ler retrata duas experiências que são altamente devastadoras para qualquer pessoa: o desespero e a 
frustração. Várias situações podem provocar tais experiências. Aqui elas são ocasionadas pela realidade da filha de um homem 
poderoso chamado Jairo, cuja filha estava a morte, e uma mulher com um fluxo hemorrágico por 12 anos. 
No desespero ou na falta de esperança é comum ouvirmos: “Não tem mais jeito”, “É caso perdido”, “Cansei de tentar”, “Desanimei’, 
“Acabou”. Todas essas expressões poderiam ter sido aplicadas nestes dois casos. 
Imaginem um pai vendo sua filha à morte.   Que desespero!!!. 
Por outro lado a mulher que padecia por 12 anos de um fluxo menstrual incessante tendo despendido todo o seu dinheiro. A doença 
causava a mulher: 
a) Esgotamento físico– alguma patologia crônica e todos os seus desdobramentos. São varias as possibilidades de um sangramento 
dessa ordem. Intestinal a ginecológico. 
b) Esgotamento emocional –vergonha, medo, tristeza, entre outros eram sentimento presentes na vida dessa mulher. 
c) Esgotamento espiritual – fluxo de sangue tornava a mulher impura.   Levítico 15:25-28 
d) Esgotamento financeiro – gastou com médicos tudo que tinha.  
Que frustração!!! 
 
 A presença de Jesus foi vital para ambos e serve de inspiração para nós: 
  
1.    A presença de Jesus inspirou esperança tanto para o desesperado quanto para o frustrado.   Marcos 5:22, 27. 
Você já passou por uma experiência de frustração ou desespero? Você já teve os mesmos sentimentos que os personagens do texto 
bíblico tiveram? Você conseguiu experimentar a esperança que Jesus dá nessas ocasiões? 

  
2.    A presença de Jesus inspirou a quebra de protocolo. 
Jairo se põe de joelhos. Mesmo tendo posição elevada na sociedade. Marcos 5:22 e a mulher se curva e toca na orla das vestes de 
Jesus. Marcos 8:44. Não importava mais o que os outros iam dizer.  
 
3.    A presença de Jesus inspirou a disposição de vencer obstáculos. Marcos 5:27. 
O maior obstáculo para eles era a multidão. Há muitos que são parados pelo mesmo obstáculo. Enquanto perdidos no que os outros 
vão dizer, deixam de receber o que o Senhor tem para eles. 

  
4.    A presença de Jesus inspirou o milagre. Marcos 5:28-29;  Marcos 5:41-42. 

  
5.    A presença de Jesus trouxe paz.   Marcos 5:34. 

  
6.    A presença de Jesus trouxe salvação.   Marcos 5:34 
 
O que mais lhe chama a atenção na atitude de Jairo e da mulher com o fluxo de sangue? 
  
Conclusão. 
Certamente que todos nós já passamos por alguma experiência de frustração ou desespero, seja na nossa própria  vida ou na vida de 
alguém muito próximo de nós. Precisamos pedir que o Senhor Jesus nos fortaleça e inspire sempre. 
O que podemos fazer para ajudar o nosso próximo a vencer a frustração e o desespero? 
 
 4)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.  
 
 
 
 
 



 
 
    5) DESAFIO:   
a)   MULTIPLICAÇÃO - Multiplicar sua célula até AGOSTO DE 2016.  
Para isso, Líder, escolha já entre os frequentadores de sua célula, uma pessoa que tenha condição para ser um Líder Aprendiz, ore 
muito por ele e o treine em sua própria célula. Essa pessoa deverá também, fazer o curso TLC (Treinamento de Líderes de Células), 
ministrado pelo Pr. Celso na EBD.  
 
b)  BATISMO - Batizar pelo menos 2 pessoas da sua célula até AGOSTO DE 2016. 
Para isso, Líder, é preciso que sua célula tenha muitos visitantes. Antes de convidar uma pessoa para frequentar sua célula, primeiro 
ore por ela, peça que o Espírito Santo toque seu coração quando você for convidá-la.  Se a pessoa não atender seu convite, não 
desanime e lembre-se que a obra é de Deus, você é somente um instrumento nas mãos Dele.  
Se houver não crentes em sua célula, pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus.   
Se não houver não crentes, desafie o grupo a  trazer visitantes não crentes na próxima semana. 
Se houver frequentadores ainda não batizados. Explique o verdadeiro motivo do Batismo, que é a obediência a uma ordem de Jesus. 
Não precisamos sentir o desejo de se batizar, simplesmente precisamos obedecer.  
Em Mateus 10:32 e 33  Diz que Jesus nos confessará diante do Pai se nós o confessarmos diante dos homens. O Batismo é uma 
grande oportunidade de obedecer Jesus confessando-o diante dos homens. 
 
   6) LEMBRETE: 

a)   Dia 01/12/2015 - terça- feira as células não se reunirão nas casas, faremos a CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS  na Igreja às 19:30 
horas. Incentive a sua célula a levar muitos visitantes, principalmente os não crentes. 
b)   Líder de Célula - Mantenha seu cadastro em dia, principalmente seu telefone, email, endereço da sua célula, dia e hora que se 
reúnem. A Regina (paulista) estará enviando NOVOS CONVERTIDOS para as células. MANTENHA-SE  ATUALIZADO. 
c)   Temos um Grupo no WhatsApp -  o Líder que não estiver cadastrado neste grupo, por favor, se você tem WhatsApp procure 
Arnaldo, Suelí, Denilda Del se ch ou Angela Ávila e peça pra te cadastrar, pois todos os anúncios importantes para as células estão 
sendo compartilhados com esse grupo. NÃO FIQUE DE FORA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sugestão para o QUEBRA GELO:    
 Titulo: O Presente   

 
Como desenvolver a dinâmica: Estabelece-se o número de participantes e seleciona-se o mesmo número de qualidades para 

serem abordadas durante a dinâmica. (Se o grupo for muito grande faça com que pelo menos metade do grupo seja envolvido). 

Poderão ser introduzidas algumas que achar relevante dentro da situação e quem vive. A pretensão é que todos escolham uns aos 

outros durante a mesma, podendo acontecer de algum participante não ser escolhido.  

O organizador pode escolher como presente alguma guloseima como uma caixa de bombom com o mesmo número dos 

participantes, ou outro que possa ser distribuído por todos, no final da dinâmica. Este presente deve ser leve e de fácil manejo pois 

irá passar de mão em mão. Tente embrulhá-lo bem atrativamente com um papel bonito e brilhante para aumentar o interesse dos 

participantes em ganhá-lo.  

Disposição e local: Os participantes devem estar em círculo ou descontraidamente próximos.  

Início: O organizador com o presente nas mãos diz (exemplo): "Caros amigos, eu gostaria de aproveitar este momento para 

satisfazer um desejo que há muito venho querendo fazer. Eu queria presentear uma pessoa muito especial que durante o ano foi 

uma grande amiga e companheira e a quem eu amo muito". Abraça a pessoa e entrega o presente. Em seguida pede um 

pouquinho de silêncio e lê o parágrafo 1:  

 

1. PARABÉNS: Você tem muita sorte. Foi premiado com este presente. Somente o amor e não o ódio é capaz de curar o mundo. 

Mas esse presente ainda não é seu. Observe os amigos em torno e passe o presente que recebeu para quem você acha mais 

ALEGRE.  

 

Depois que a pessoa entregar o presente para o outro, em seguida pede mais um pouquinho de silêncio e lê o parágrafo 2, e assim 

sucessivamente:  

 

2. ALEGRIA! ALEGRIA! Hoje é festa, pessoas como você transmitem otimismo e alto astral. Parabéns, com sua alegria. Passe o 

presente a quem acha mais INTELIGENTE.  

 

3. A inteligência nos foi dada por Deus. Parabéns por ter encontrado espaço para demonstrar esse talento, pois muitas pessoas são 

inteligentes e a sociedade, com seus bloqueios de desigualdade, impede que eles desenvolvam sua própria inteligência. Mas o 

presente ainda não é seu. Passe-o a quem lhe transmite PAZ.  

 

4. O mundo inteiro clama por PAZ e você gratuitamente transmite esta tão grande riqueza. Parabéns! Você está fazendo falta às 

grandes potências do mundo, responsáveis por tantos conflitos entre a humanidade. Com muita Paz, passe o presente a quem 

você considera AMIGO. 

 

5. Diz uma música popular que "amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração." Parabéns por ser 

amigo, mas o presente... Ainda não é seu. Passe-o a quem você considera DINÂMICO.  

 

6. Dinamismo é fortaleza, coragem, compromisso e irradia energia. Seja sempre agente multiplicador de boas idéias e boas ações 

em seu meio. Parabéns! Mas passe o presente a quem acha mais SOLIDÁRIO.  

 

7. Parabéns! Você prova ser continuador e seguidor dos ensinamentos de CRISTO. Solidariedade é de grande valor. Olhe para os 

amigos e passe o presente a quem você considera ELEGANTE (bonito, etc...)  

 

8. Parabéns! Elegância (beleza, etc...) completa a criação humana e sua presença torna-se marcante, mas o presente ainda não 

será seu, passe-o a quem você acha mais OTIMISTA!  

 

 



 

 

9. Otimista é aquele que sabe superar todos os obstáculos com alegria, esperando o melhor da vida e transmite aos outros a 

certeza de dias melhores. Parabéns por você ser uma pessoa otimista! É bom conviver com você, mas o presente ainda não será 

seu. Passe-o a quem você acha COMPETENTE!  

 

10. Competentes são pessoas capazes de fazer bem todas as atividades a elas confiadas e em todos os empreendimentos são 

bem sucedidas, porque foram bem preparadas para a vida. Essas são pessoas competentes como você. Mas o presente ainda não 

é seu. Passe-o a quem você considera CARIDOSO.  

 

11. A caridade é como diz o Apóstolo Paulo aos Coríntios: "ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse caridade sou 

como bronze que soa, mesmo que conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, mesmo que tomasse a fé para transportar 

montanhas, se não tivesse caridade de nada valeria. A caridade é paciente, não busca seus próprios interesses e está sempre 

pronta ajudar, a socorrer. Tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo perdoa". Você que é assim tão perfeito na caridade, merece o 

presente. Mas mesmo assim, passe o presente a quem você acha PRESTATIVO.  

 

12. Prestativo é aquele que serve a todos com boa vontade e está sempre pronto a qualquer sacrifício para servir. São pessoas 

agradáveis e todos se sentem bem em conviver.Você merece o presente. Mas ele ainda não é seu. Passe-o a quem você acha um 

ARTISTA.  

 

13. Você que em o dom da Arte e sabe transformar tudo, dando beleza, luz, vida, harmonia a tudo que toca. Sabe suavizar e dar 

alegria a tudo o que faz. Admiramos você que é realmente um artista, mas o presente ainda não é seu. Passe-o a quem você acha 

que tem FÉ.  

 

14. Fé é o dom que vem de Deus. Feliz de você que tem fé, pois com ela você suporta tudo, espera e confia porque sabe que Deus 

virá em socorro nas horas difíceis e poderá ser feliz. Diz o salmo 26 "O Senhor é a minha luz e minha salvação, de quem terei 

medo?". Se você acredita e espera tanto de Deus, sabe também esperar e ter fé nos homens, e na vida e assim ser feliz. Mas o 

presente ainda não é seu, pois você não precisa dele. Passe-o a quem você acha que tem o espírito de liderança.  

 

15. Líderes são pessoas que sabem guiar, orientar e dirigir pessoas ou grupos, com capacidade, dinamismo e segurança. Junto de 

você que é líder sentimos seguros e confiamos em tudo o que você diz e resolve fazer. Confiamos muito em você, que é líder, mas 

o presente ainda não é seu. Passe-o a quem você acha mais JUSTO.  

 

16. Ser justo é colaborar com a transformação da nossa sociedade. Mas já que você é muito justo, não vai querer o presente só 

para você. Abra e distribua com todos, desejando-lhes FELICIDADES!  

 

E assim o presente é distribuído entre todos !!!   Que poderá ser bombom, balas, etc. 

 
 
 


