
Roteiro para a Célula 
13 a 18 de agosto de 2018 

Aviso 
Campanha de oração – “Colocando a minha vida em ordem” – a partir de quarta-feira, dia 15 deste mês 
 

1. Encontro - Quebra-gelo – Cite três características que você considera mais relevantes que um servo deve ter 
 

2. Exaltação:  
 

3. Edificação:  
CARACTERÍSTICAS DE UM SERVO ADORADOR – João 12.1-8 
1. Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. 
2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. 
3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os 

enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. 
4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: 
5. "Por que este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários". 
6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão; sendo responsável pela bolsa de dinheiro, 

costumava tirar o que nela era colocado. 
7. Respondeu Jesus: "Deixe-a em paz; que o guarde para o dia do meu sepultamento. 
8. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão". 
 

Perguntas de compreensão e aplicação: 

1. Uma característica de um servo adorador – é ter atitudes externas que refletem as suas realidades 
internas. O sentido aqui é deixar de usar máscaras para mostrar exteriormente o que não somos 
interiormente, porque fomos chamados para transformar o meio em que vivemos e a única forma de 
fazermos isso é vivermos de forma autêntica, tirando as máscaras que nos envolvem. 

a. Que tipo de máscaras usadas pelos cristãos mais têm atrapalhado a transformação da nossa 
sociedade e qual o reflexo disso na evangelização? 

b. Leiam o verso 3 – O que você acha que levou Maria a fazer o que fez? 
 

2. Maria teve a sensibilidade de perceber que a crucificação de Jesus estava se aproximando. Sendo assim, 
ela teve a iniciativa e aproveitou a oportunidade para fazer algo por Jesus.  

a. Olhando o que Maria fez, que oportunidade está surgindo e que precisamos aproveitar para fazer 
algo pelo Reino de Deus? 

 

3. Outra característica de um servo adorador – é ter um caráter transformado pelo Espírito Santo. Judas, 
diferente de Maria, não tinha um caráter transformado e, por isso, achou um absurdo derramar sobre os 
pés de Jesus um perfume tão caro.  

a. Leiam o Salmo 15.1,2 e 4 – Que verdade este texto revela sobre ter um caráter transformado e 
quais os benefícios que isso produz para a proclamação do Evangelho? 
 

Salmo 15.1,2 e 4 – “Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo 
monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a 
verdade [...] v. 4 - que rejeita o ímpio, mas honra os que temem ao Senhor” 
 

4. Outra característica de um servo adorador – é ser bênção para os que estão ao seu lado 
a. Como, de forma prática, cada um de nós pode ser bênção para as pessoas que convivemos 

(parentes, amigos, colegas de trabalho e vizinhos)? 
 

ORAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO 
a) Pense em cinco pessoas do seu relacionamento (anote os nomes abaixo) e veja o que você pode fazer para 

ser bênção para a vida delas (anote também essas ideias abaixo) 
b) Orem por essas pessoas 
c) Agora mobilize a sua célula para executar essas ações durante essas próximas semanas 

Nomes das pessoas: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

Ações a serem executadas: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 


