
ROTEIRO PARA CÉLULAS 

Última  semana da Campanha 

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.. 

 

40 Dias de Amor 

                                    Trate os outros como deseja ser tratado   

( Pr Celso Martinez)  06/11/2016 

Lucas 6:27-38 

 Nessa semana encerraremos a campanha de 40 dias de Amor. Certamente que 

fomos impactados com o que lemos. Fomos mexidos e sacudidos. 

 

 1. Aprendemos A dar valor aos relacionamentos. 

 2. Aprendemos A amar como Jesus nos ama. 

 3. Aprendemos A nos comunicarmos com o coração. 

 4. Aprendemos Que assim como julgarmos os outros, nós também seremos 

julgados. 

 5. Que maior é o que serve. 

 Nesta semana aprenderemos A tratar os outros como desejamos ser tratados. 

 Tratar os outros da maneira como desejamos ser tratados. 

 Esse é um dos grandes princípios espirituais e universais, reconhecido de 

diversos modos e em muitas religiões e filosofias. 

 Seu desafio é gigantesco e só é possível  cumpri-lo com a graça de Deus. 

 “O que não gostas, não o faça ao próximo. Essa é a Lei toda, e todo o resto 

é comentário”. Hillel 

 Há algumas regras em funcionamento em todo relacionamento: 

 Regra da Reciprocidade – tudo o que fizer por mim, eu o farei por você. 

 Regra do Ricochete – Faça a alguém segundo o que a outra pessoa fez a você. 

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


 Regra da Motivação Oculta – Estou agindo como se fosse por você, mas na 

verdade faço isso para conseguir o que quero. 

 Não é isso que o Senhor Jesus está ensinando. Na verdade é, faça aos outros 

independentemente do que elas fizeram, sempre como você gostaria que 

fizessem com você. 

 

 

1. Trate os outros com amor sacrificial. V.27 

 É fácil amar amigo. Há pessoas que são facilmente amáveis, portanto fácil de 

serem amadas. 

 O amor não é recíproco. Amor é sacrificial. O amor se doa sem esperar que os 

outros se doem. O amor faz sem esperar que os outros façam. 

 É fácil amar quem é bom, gentil, simpático. O desafio do evangelho é  amar quem 

é o oposto disso. 

 

2. Fuja do revide e da postura defensiva. 28 

 A maioria de nós reage a quem nos maldiz ou calunia, de forma defensiva e 

acusativa.  

 Aplicamos a regra: A Melhor defesa é o ataque. 

 Buscamos nos defender acusando o outro. Buscando minimizar nossa falta, 

ressaltando a falta do outro. 

 Olhamos nossas falhas com diminutivo. Olhamos as falhas dos outros com 

aumentativo ou até superlativo. 

 

3. Viva a misericórdia. 36. 

 Há duas palavras distintas e que às vezes se confundem: misericórdia e graça. 

 Graça – o que Deus faz por nós sem que nós mereçamos. 

 Misericórdia – o que Deus não faz por nós, ainda que mereçamos. 

 Misericórdia - compaixão para com alguém que sofre necessidade ou está em 

angústia desesperada, ou que está em dívida e não pode solicitar tratamento 

favorável. 

  

4. Perdoe de coração. 37 

 Perdão não é sentimento. Perdão é atitude que gera sentimento. 

 Perdão não é aceitar o que o outro fez, mas não permitir que a ação do outro 

continue tendo eficácia na nossa vida. 

 

5. Celebre a generosidade 

 Um grande desafio para uma sociedade egoísta é a generosidade. 

 

 

 

 

 



Conclusão 

NÓS PODEMOS FAZER MAIS QUE ISSO! 

Um Bom dia começa dizendo… EU POSSO FAZER MAIS QUE ISSO! 

A mãe parou ao lado do leito de seu filhinho de 6 anos, que estava em estado 
terminal de leucemia. Embora o coração dela estivesse pesado de tristeza e 
angústia, ela era muito determinada. 

Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse seus 
sonhos. Agora, isso não seria mais possível, por causa da doença. Junto dele 
tomou-lhe a mão e perguntou: 

– Filho, você alguma vez já pensou o que gostaria de ser quando crescesse? 
– Mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro! 

A mãe sorriu e disse: – Vamos ver o que podemos fazer. 

Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao Corpo de Bombeiros local e contou 
ao Chefe dos bombeiros a situação de seu filho e perguntou se seria possível o 
garoto dar uma volta no carro dos bombeiros, em torno do quarteirão. 

O Chefe dos bombeiros, comovido, disse: 
– NÓS PODEMOS FAZER MAIS QUE ISSO !   

Se você estiver com o seu filho pronto às sete horas da manhã, daqui a uma 
semana, nós o faremos um bombeiro honorário, por todo o dia. Ele poderá ir 
para o quartel, comer conosco e sair para atender às chamadas de incêndio. 

E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo: 
chapéu com o emblema de nosso batalhão, casaco amarelo igual ao que 
vestimos e botas também. 

Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu-o no uniforme 
de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. 

O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão, e foi até o quartel 
central. Parecia-lhe estar no céu… Ocorreram três chamados naquele dia na 
cidade e o garoto acompanhou todos os três. Em cada chamada, ele foi em 
veículos diferentes: no tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial 
do chefe dos bombeiros. 

Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram 
comovendo-o tão profundamente, que ele viveu três meses a mais que o 
previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair 
dramaticamente e a mãe decidiu chamar ao hospital, toda a família. 



Então, ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado como um bombeiro, e 
pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação, e perguntou se 
seria possível enviar um bombeiro para o hospital, naquele momento trágico, 
para ficar com o menino. O chefe dos bombeiros respondeu: 

– NÓS PODEMOS FAZER MAIS QUE ISSO! Nós estaremos aí em cinco 
minutos. Mas faça-me um favor: Quando você ouvir as sirenes e vir as luzes de 
nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. Que 
é apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez, um de seus mais 
distintos integrantes. E também poderia abrir a janela do quarto dele? 
Obrigado! 

Cinco minutos depois, uma van e um caminhão com escada chegaram no 
hospital. Estenderam a escada até o andar onde garoto estava, e 16 bombeiros 
subiram. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram, e disseram 
que o amavam. Com voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: 

– Chefe , eu sou mesmo um bombeiro? 

– Sim, você é um dos melhores – disse ele. 

Com estas palavras, o menino sorriu e fechou seus olhos para sempre. 

E você, diante do pedido de seus pais, irmãos, filhos, parentes e amigos, o que 
faria? 

Diga: EU POSSO FAZER MAIS QUE ISSO! 

4)DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que 

todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes  bem à 

vontade. Instrua os membros da célula a não deixarem os visitantes isolados. 

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 pela 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 levar visitantes. 

Ore antes  de convidá-los,  assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus 

corações.      

   

Exclusivo para o líder de célula: 

Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, 

ore a Deus para que lha conceda, ao menos tenha paixão. 

 Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus 

olhos, o quanto do que você diz é verdade para você. 



 


