
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 05/10/2015 a 10/10/2015 

  
 
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.  
 
  2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    
 
  3)ESTUDO(35 minutos) -   Desculpas do crente. Respostas de Deus.   (Pr. Celso F. Martinez)     
                                                                  Texto :   Êxodo 3: 1 a 22 e Êxodo 4: 1 a 17. 
Moisés foi um dos maiores lideres. Através dele o Senhor retirou o seu povo do cativeiro egípcio, de forma poderosa. Do ponto de 
vista humano, Moisés jamais poderia ser o que se tornou, não fosse a mão de Deus sobre a sua vida. A missão a qual Deus o 
designaria era humanamente impossível de ser desenvolvida por ele. O Senhor capacitou Moisés e o convocou para ser o líder do 
seu povo, no entanto Moisés apresentou quatro desculpas que são as mesmas que muitos de nós usamos para não nos tornarmos 
úteis a Causa de Deus. 
 
Que desculpas são essas? 
 
    1.   Primeira desculpa: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?   Êxodo.3:11. 
Parece que Moisés tinha problemas com sua auto imagem. A questão não era: Quem sou eu? Mas sim quem era o Senhor. 
A resposta de Deus: Eu serei contigo. Êxodo 3:12. 
Você lembra, em algum momento da sua vida cristã, de ter se sentido incapaz de realizar alguma obra pra Deus? 

  
    2.  Segunda desculpa: Não vão crer em mim, nem ouvirão a minha voz e dirão: o Senhor não te apareceu.  Êxodo 4:1. 
A resposta de Deus: Deus responde a esta desculpa transformando o cajado em cobra da qual Moisés fugia. Depois a transforma 
em cajado outra vez. Faz mais dois sinais para que o povo creia.  Êxodo 4:2-9. Na verdade Deus estava querendo construir 
confiança em Moisés, por isso mandou que ele pegasse a cobra pela cauda.  Êxodo  4:4. 
A cauda é a parte mais improvável para pegar uma cobra. O que Deus quis foi construir confiança em Moisés. 
Você já deixou de falar de Jesus por medo da pessoa não aceitar? 

  
   3.  Terceira desculpa: Oh Senhor! Nunca tive facilidade para falar nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo 
falar bem!   Êxodo  4:10. 
Talvez essa seja uma das maiores desculpas que muitos apresentam para não servirem a Deus. Como Moisés nós esquecemos de 
que Ele fez a boca e de que o Senhor prometeu estar conosco. Êxodo  4:12. 
 Você já se calou com medo de não conseguir se expressar bem? 
 
    4.  Quarta desculpa: Ah Senhor! Peço-te que envies outra pessoa.    Êxodo  4:13. 
Neste ponto Moisés pede a Deus que envie outra pessoa. Moisés não havia percebido que ser enviado para liderar o povo de Israel 
era um privilégio que Deus lhe dava. O Senhor colocou Arão, irmão de Moisés para estar com ele. Deus levanta pessoas para nos 
ajudarem na grandiosa missão de fazer o Senhor conhecido.    Êxodo  4:14-17. 
Na sua caminhada cristã, já se sentiu inseguro com a nítida impressão de que o outro irmão vai fazer melhor do que você? 

   
Vamos refletir juntos: 
Das desculpas apresentadas por Moisés, qual delas mais lhe afeta? 
O que você pode fazer para não apresentar mais desculpas ao Senhor? 

  
 4)DESAFIO (5 minutos) - Se houver não crentes: 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. 
 
    5) 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.  
 
   6) LEMBRETE: 

a. Dia 18/10/2015 - domingo, todas as células deverão comparecer ao Culto à Noite uniformizados (cada célula com sua 
camisa) para juntos engrandecermos a Deus pela multiplicação das Células. Vamos juntos consagrar ao Senhor cada novo 
Líder de Célula. 

b. 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. 

 


