
Roteiro para a Célula 
05 a 11 de agosto de 2018 

Aviso 

 
 
 

1. Encontro - Quebra-gelo – Diga algo que ainda não existe e que você gostaria que fosse inventado, e 
que transformação essa invenção traria? 

 
2. Exaltação:  

 
3. Edificação:  

PODER QUE TRANSFORMA – 2 Reis 5.1-15  
1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu 

senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou 
leproso. 

2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir à 
mulher de Naamã. 

3. Um dia ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, 
ele o curaria da lepra". 

4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. 
5. O rei da Síria respondeu: "Vá. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel". 

Então Naamã partiu, levando consigo trezentos e cinquenta quilos de prata, setenta e dois 
quilos de ouro e dez mudas de roupas finas. 

6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: "Junto com esta carta estou te enviando meu oficial 
Naamã, para que o cures da lepra". 

7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: "Por acaso sou Deus, capaz de 
conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? 
Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo! " 

8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, 
mandou-lhe esta mensagem: "Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele 
saberá que há profeta em Israel". 

9. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. 
10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: "Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão; sua pele 

será restaurada e você ficará purificado". 
11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: "Eu estava certo de que ele sairia para receber-

me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me 
curaria da lepra. 

12. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será 
que não poderia lavar-me neles e ser purificado? " Então, foi embora dali furioso. 

13. Mas os seus servos lhe disseram: "Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa 
difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja 
purificado! " 

14. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus; 
ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. 

15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do 
profeta, Naamã lhe disse: "Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em 
Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo". 



Perguntas de compreensão e aplicação: 

Relembrando um pouco do texto Bíblico:  

 Naamã – era comandante do exército da Síria 

 Era respeitado – honrado – valente – e guerreiro 

 Estava com lepra e não havia cura na época 

 Foi até o profeta Elizeu 

 Banhou-se no rio Jordão sete vezes e foi curado 
 

1. Naamã, mesmo sem entender, obedeceu. Por que, algumas vezes, é difícil para você obedecer 
ao Senhor? 

2. Para ter a vida transformada aceite as possibilidades de Deus. Leiam os versos 1 a 3 – Quais as 
possibilidades reais que Deus está apresentando a você? 

a. Ele está te mandando esperar? 
b. Agir? 
c. Sair do comodismo? 
d. Santificar a sua vida? 
e. Mudar de postura? 
f. Se comprometer? 
g. Enfim, quais as possibilidades que Deus está apresentando a você para ser transformado? 

 
3. Deus muitas vezes revela a sua vontade através das coisas simples. Como você geralmente 

percebe a vontade de Deus para a sua vida?  
a. LÍDER – depois de responderem leia Colossenses 3.15 e Filipenses 4.6,7 e diga que a paz 

de Cristo precisa estar presente para perceber a vontade de Deus 
 

4. Para ter a vida transformada identifique a mensagem de Deus. Leiam os versos 4 a 7 – Você acha 
que com as atitudes que você tem tido há possibilidade de alcançar seus objetivos? Ou, se não, 
quais atitudes tem que mudar ou implementar à sua vida? 
 

5. Para ter a vida transformada reconheça o caminho de Deus. Leiam os versos 8 a 10 – Que 
caminho você tem percebido que Deus tem te mostrado, mas que, de alguma forma, você tem 
medo de seguir? 

 
6. Para ter a vida transformada experimente o poder de Deus. Leiam os versos 11 a 14 – O que você 

gostaria de estar recebendo do Senhor Deus? 
a. LÍDER – nesse momento ore por aquilo que as pessoas estão colocando diante de Deus. 

 
 
 

Oração e Evangelização 
a) Em duplas: 

a. Orem pelos nomes das pessoas do seu relacionamento e que você quer trazer para a sua 
célula 

b. Orem por toda a igreja 


