
Roteiro para a Célula 

10 a 15 de setembro de 2018 

 

1. Encontro - Quebra-gelo: Cite uma memória boa da sua infância ou adolescência, que marcou a sua vida 

até hoje. 

2. Exaltação:  

3. Edificação:  

O DESAFIO DE RECOMEÇAR - Texto: Lucas 15.11-32  

 Neste texto Jesus conta aos seus discípulos a parábola do Filho Pródigo, um jovem que cobra de 

seu pai a sua parte na herança, e depois de algum tempo abandona o seu lar e vai viver de uma 

forma irresponsável. 

Você já teve uma atitude assim? Ou conhece alguém assim? Que por causa de uma atitude irresponsável, 

colocou tudo a perder? Compartilhe! 

 Assim foi a humanidade, Deus criou as pessoas à sua imagem e semelhança e deu o poder da 

eternidade, mas por causa da cobiça e do pecado o homem se afastou de Deus, perdendo assim o 

grande privilégio de viver para sempre ao lado do Criador. 

 Mas Deus é o Deus do recomeço, e vendo o estado caído do homem diante do pecado, decide 

resgatá-lo, através do seu único Filho, Jesus para que as pessoas fossem desafiadas a recomeçar as 

suas vidas, o recebendo como seu salvador. 

Na sua experiência de vida, o que Deus fez, ou como Deus fez para que você pudesse recomeçar a sua 

vida? O que Ele precisou de mudar na sua vida, para que você pudesse aceita-lo? 

 O filho pródigo por sua vez, caiu em si. Ele reconheceu seus erros e decidiu voltar par a casa do pai. 

E ao voltar encontrou seu pai de braços abertos, que o recebe com um  grande abraço e beijos. 

Diante dessa atitude do filho pródigo, qual deve ser a atitude daquelas pessoas que desejam recomeçar 

as suas vidas?  

Você gostaria de recomeçar algo na sua vida? O que? O que tem te impedido de tomar essa atitude hoje?  

O que mais Deus falou ao seu coração através desta mensagem? 

Compartilhe! 

4. Oração e Evangelização  

a) Quais são as pessoas que você precisa se interessar e se envolver por elas? 

_______________________________________________________________________________________

__ _____________________________________________________________________________________ 

b) Orem pela nossa igreja  

c) Orem pelas pessoas anotadas acima 


