
                            ROTEIRO PARA CÉLULAS 
        PERÍODO DE 03/10/2016 a 07/10/2016 
  
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                                     A igreja que ama atrai      Pr Celso F. Martinez 

( culto do dia 28-09-2016) 

Atos 2:37-47 

Iniciamos esta semana a Campanha intitulada: 40 Dias de Amor. É um desafio lançado a igreja para que 

manifestemos o amor de Deus através de ações práticas, e o estudo para as células terá esta direção. Este é 

o primeiro deles, e o desafio a orar para que o amor seja abençoadamente virulento e se multiplique nos 

corações. 

Vamos lá! 

 Lamentavelmente a igreja evangélica moderna tem sido conhecida pelo que de fato, não a deveria 

caracterizar. 

 Igreja da negociata, Igreja da exploração, Igreja da mentira, Igreja da injustiça. É verdade que há essas 

coisas, mas elas não representam a realidade da maioria das igrejas, que de forma séria e cristã, busca 

apresentar o amor de Deus aos corações. 

 

 Não obstante tudo isso, a igreja é desafiada para ser conhecida como: 

 1. Comunidade da fé. 

  A fé que a igreja vive deve ser tão forte e miraculosa que atraia as pessoas. Quando a igreja ora com fé e os 

milagres de Deus acontecem, as pessoas são naturalmente atraídas. 

 

 2.Comunidade da verdade. 

 Em um Brasil marcado pela mentira, a igreja precisa expressar a verdade. 

 Verdade não apenas na expressão da nossa fala, mas muito mais no estilo da nossa vida, ou seja, viver 

aquilo que pregamos.  

 

 3. Comunidade da justiça. 

 Justiça não apenas no trato das questões de disciplina dos seus membros, mas também, na busca 

incansável da justiça neste mundo tão injusto. 

 

 4. Acima de tudo, Comunidade do amor. 

 Nada impacta mais uma geração como o amor é capaz de  fazer. 

 O mundo foi irreversivelmente impactado pela manifestação do amor de Deus, através de Jesus. 

Que tipo de amor que a igreja precisa ter e que atrai as pessoas? 

 A igreja de Atos acabara de nascer. Não dispunha de muitas coisas que a igreja moderna tem e que são 

importantes: 

 Não tinha estrutura física específica, não tinha organização bem elaborada, não tinha Estatuto que a 

reconhecesse como instituição jurídica; não tinha liturgia muito elaborada, no entanto, ela conseguiu atrair 

milhares, como o próprio texto apresenta.  

 De fato, A IGREJA QUE AMA ATRAI. Como deve se expressar o amor que atrai? 

1. A igreja que ama a Deus atrai as pessoas. 

 A religião, mais do que expressão de fé, ela precisa ser expressão de amor.  

 “A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas 
aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo”. Tiago 1:27. 

 Porque Deus é amor, precisamos expressar o amor de Deus para as pessoas. 

 Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus; e todo o que ama é nascido de Deus e 
conhece a Deus. I João 4:7. 

  Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor. I João 4:8. 

  Ninguém jamais viu a Deus; e nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em 
nós aperfeiçoado. I João 4:12. 

 E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem permanece em amor, 
permanece em Deus, e Deus nele. I João 4:16. 
 

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


Para reflexão: Que ações práticas podemos executar que expressem o amor de Deus e o nosso amor 
pelas pessoas? 

 

2. A igreja que se ama atrai pessoas. 

 O amor de Deus por pessoas precisa ser virulento, isto é, contaminador. 

 Prédio atrai a curiosos e turistas, mas só o amor atrai e segura as pessoas. 

 A forma mais eficaz de pregar o evangelho em nossa cidade, neste tempo de abundância de informações, de 

tantas notícias trágicas, é o amor de uns para com os outros. 

 Se nossa comunidade for conhecida como Comunidade do Amor , irresistivelmente as pessoas virão, serão 

cativadas e seguras pelo amor que virem em nós. 

 Por que a igreja precisa se amar? 

 É a única forma do mundo conhecer que somos discípulos de Jesus. João 13:34-35. 

 Com certeza, a maior fraqueza da igreja está neste ponto. Nada adoece mais a igreja do que 

relacionamentos rompidos. 

 “...quando a igreja tolera a presença de problemas mal resolvidos, a insegurança resultante destrói a igreja 

local como o que as ervas daninhas fazem a um campo arado”. Waye Cordeiro, A igreja irresistível, p69. 

Para reflexão: Como você pode ser agente de propagação do amor entre nós? 

3. A igreja que ama pessoas atrai pessoas. 

 O cristão que não ama gente perdeu a mais importante e poderosa ferramenta para o exercício da vida cristã 

no mundo. 

 O mesmo acontece com a Igreja que não ama gente. 

 A igreja que atrai é aquela que ama gente de todo o tipo, de acordo exemplo de Jesus: 

 Amou um homem endemoninhado (Marcos 5:1-20); amou Jairo cuja filha estava à morte(Marcos 5:21-41); 

amou o cobrador de impostos Zaqueu, que era odiado por todos por muitos (Lucas 19:1-10), amou um 

leproso de quem todos se afastavam (Marcos 1:40-45), amou uma mulher adúltera( João 8:1-11). 

 Às vezes preferimos amar pessoas ricas, cheirosas de boa aparência. Devemos amar essas, mas jamais 

desprezar as pobres, mal cheirosas, e oprimidas. Na verdade, amar pessoas assim exige desprendimento e 

dedicação, mas este é o desafio do evangelho. 

 Dar dinheiro na maioria das vezes, não é a melhor forma de expressar amor por pessoas carentes. 

 

 Para reflexão: como podemos, de forma prática manifestar amor por pessoas de todo tipo? 

 

4. A igreja que ama a cidade atrai pessoas. 

 Quando amamos algo o nosso coração estará ali.  

 Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. 

 Quem ama a cidade, ama as pessoas da cidade, e certamente desejará o melhor de Deus para a cidade.  

 Mais importante do que amar o que fazemos é amar para quem fazemos. 

 Muitos se servem da cidade e não servem a cidade.  

 O cristão que não ama a sua cidade, com todos os problemas que toda cidade tem, jamais será capaz de 

expressar o amor de Deus para a cidade. 

“...amor pelas pessoas, até o amor por uma região do país, é obrigatório para uma igreja ser bem sucedida.” 

Cordeiro Wayne, A igreja irresistível, p108   

 A melhor definição de amor pela cidade é COMPAIXÃO. 

Para reflexão: que ações concretas podemos realizar que manifestem o amor de Deus por nós e o nosso pela 

cidade onde moramos? 

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 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 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. 



                

 


