
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 07/09/2015 a 12/09/2015 

  
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”. 

Divida os participantes em duplas, forneça papel e caneta e diga que cada dupla precisa criar um anúncio para recrutar um 
vigia ou guarda. Deverão constar no anúncio todas as características que se espera encontrar no candidato. Depois, estabeleça um 
tempo para que cada dupla explique o porquê das características solicitadas. 

Faça um link com o estudo da semana, dizendo que nós também somos colocados por Deus como vigias em todos os 
contextos onde estamos inseridos: família, universidade, trabalho, vizinhança, amigos. Vigias que avisam sobre os perigos e 
trabalham pela salvação das pessoas! Finalize lendo:  Mateus 5.13-16. 

 
  2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    
 
        3)ESTUDO (35 minutos) -   OS VIGIAS DO POVO DE DEUS  (Pr. Cícero Neto - Fonte: PIB Curitiba)    Texto : Isaías 56: 10-

12 
Nestes versículos, Deus faz um grande alerta sobre os vigias do povo de Deus daquele tempo. Em tempos antigos a maior proteção 
de uma cidade eram os seus muros. Sobre eles ficavam torres onde vigias, também chamados sentinelas, observavam a 
aproximação de inimigos e avisavam sobre os perigos através do soar de trombetas, o que permitia que as providências de 
segurança fossem tomadas.Neste texto que lemos, Deus avisava o seu profeta que as sentinelas que estavam nas torres de vigia de 
Israel não estavam aptas para a missão. 
O que significa para você ser vigia, sentinela de Deus hoje? 
Hoje, nós somos os sacerdotes e profetas em missão como servos do Senhor neste mundo. Os homens e mulheres que foram 
colocados como vigias e atalaias de Deus em nossas casas, sociedade e na Igreja.  
 
Será que estamos sendo aptos para esta tarefa?  Vamos aplicar este texto: 

  
1 – Vigias cegos. v.10 as sentinelas de Israel estão cegas – como um vigia cego pode cumprir sua missão? Impossível! e 

muitos cristãos hoje agem dessa forma porque estão envolvidos demais com as coisas deste mundo, a ponto de não enxergarem os 

perigos ao redor e então não cumprem sua missão! 

Que tipo de perigos existem em nossa sociedade hoje, que seriam motivos para um cristão “tocar a trombeta” de alerta? 

2 – Vigias sem conhecimento. v.10,11 não tem conhecimento – pastores sem entendimento – são cegos porque não tem 

conhecimento. Quando a palavra não está guardada em nosso coração, não conseguimos comparar a realidade com a visão de Deus 

e perceber os perigos. 

3 – Cães mudos v.10 – um cão de guarda que não sabe latir não é capaz de avisar os outros do perigo. Assim é o cristão 

que não cumpre sua missão, é como um sal que não tem sabor. Vêem a morte , a dor a tragédia e se calam, não profetizam, não 

consolam, não oram, não levam ninguém a Jesus, nunca discipularam ninguém. 

Como os pecados de omissão afetam nosso relacionamento com Deus e com os outros? 

 4 – Dorminhocos sonhadores v.10 – Deus nos convoca a deixar a apatia, a letargia, a ilusão e abraçar a missão que tem 

para nós, de levar as pessoas a um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido de todos os 

povos, no poder do Espírito Santo. 

Por quais motivos nos tornamos gradativamente insensíveis aos problemas, necessidades e sofrimento dos outros? Como 

mudar isso dentro de nós? Que exemplo Jesus nos deixou? 

 5 – Insaciáveis cães devoradores v.11 – algumas pessoas nunca têm tempo para a missão de Deus porque estão ocupadas 

buscando seus próprios interesses, numa caça insaciável! 

 6 – Embriagados pelo desfrute do hoje sem discernir o amanhã v.12 – uma sentinela bêbada, ocupada em desfrutar a vida 

com prazeres passageiros, pode colocar uma cidade inteira em perigo! Uma vida centrada em si mesmo, buscando posses, poder e 

prazer é loucura aos olhos de Deus. 

 

Que decisões você precisa tomar hoje para cumprir a missão de Deus para sua vida? 

  
Conclusão: Oremos pedindo perdão pelos pecados detectados durante o estudo: omissão, insensibilidade, egoísmo. Peçam 

que o Espírito Santo convença cada um da sua condição, e que isso gere um quebrantamento verdadeiro em cada coração. Firmem 
um compromisso para a semana de orar todos os dias buscando profundidade de arrependimento, pedindo que Deus revele nossos 
pecados e nos mova na direção da santificação. Orem também por pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor e se 
disponham a demonstrar amor e cuidado, através de um contato nessa semana. 

  
 
 



 
 
   4)DESAFIO (5 minutos) - Se houver não crentes: Pergunte se alguém deseja entregar a vida a Jesus e ser um vigia do 

povo de Deus.  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 19/09/2015 - sábado de 14:30 horas às 17:30 horas, teremos aqui na Igreja o ENCONTRO DE IMERSÃO DA VISÃO 
MDA, com o Pr. EDUARDO NASCIMENTO da Igreja da  Paz do Pr. ABE HUBER. 

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. 

 


