
Roteiro para a Célula 
24 a 29 de setembro de 2018 

 
1. Encontro - Quebra-gelo: Corta em tiras os textos bíblicos abaixo, dobra e peça para cada membro pegar um 

desses papeis e falar se aquele texto traz ou já trouxe algum significado especial para sua vida: 
Josué 23.45 - “Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e 

da alma, que nenhuma das boas promessas que o senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se 

cumpriram, nenhuma delas falhou’ 
 

Filipenses 4.19 -  “O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas 

riquezas em Cristo Jesus. 
 

Salmos 145.13 - “O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é 

fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz” 
 

Tiago 1.5 - “Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa 

vontade; e lhe será concedida”.  
 

Salmos 116.3-5 - “Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; encontrei 

aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o 

Senhor e justo; o nosso Deus tem misericórdia”.  
 

Salmos 89:30-34 - “Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se 

violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu 

pecado, e a sua iniquidade com açoites; mas não afastarei dele o meu amor; jamais desistirei da minha 

fidelidade. Não violarei a minha aliança nem modificarei as promessas dos meus lábios”. 
 

2. Exaltação:  
3. Edificação:  

O PASTOREIO DE DEUS – Zacarias 10.1-12 
 

Perguntas de compreensão e aplicação: 

1. Quando deixamos o Senhor nos pastorear, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida 
Releiam o verso 3 e 6 - De que forma você sente o cuidado de Deus sobre você e qual a evidência desse 
cuidado? 
 

2. Quando deixamos o Senhor nos pastorear, Ele nos fortalece nas nossas fragilidades 
Leiam os textos bíblicos abaixo: Isaias 41.13, Isaias 40.27-31 e Romanos 8.31 – De que forma e no que 
você gostaria que Deus o fortalecesse hoje? 
 Isaias 41.13 - “Porque Eu sou o Senhor o seu Deus e te tomo pela sua mão direita e te digo ‘não temas’, que Eu 

te ajudo” 

 Isaias 40.27-31 – “Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel, dizendo: ‘O Senhor não se 
interessa pela minha situação; o meu Deus não considera a minha causa’. Será que você não sabe? Nunca ouviu 
falar? O Senhor é o Deus eterno, o criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é 
insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam 
exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto 
como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. 

 Romanos 8.31 – “Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?” 
 

3. Quando deixamos o Senhor nos pastorear, Ele nos salva dos predadores 
Como os momentos de crises podem nos ajudar a ter uma fé perseverante, que crê mesmo sem ver e 
antes mesmo de receber? 
 

4. Quando deixamos o Senhor nos pastorear, Ele nos restaura 
Se você hoje está passando por um momento de crise, você consegue olhar para trás e ver o que Deus já 
fez em sua vida? Consegue ver a glória dEle e ter esperança? Como isso funciona na sua vida? 
 

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

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

b) Orem pelas pessoas anotadas acima 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/89/30-34+

