Roteiro para a Célula
01 a 06 de outubro de 2018
1. Encontro - Quebra-gelo: Como você pode aplicar a frase a seguir de Rubem Alves à sua vida e seus
relacionamentos? - “Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem tem como
passear por eles”
2. Exaltação:
3. Edificação:
VIDAS QUE FLORESCEM – Salmo 92.12-15
Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano;
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus.
Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes,
para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha; nEle não há injustiça.
Perguntas de compreensão e aplicação:
1. Vidas que florescem aprofundam suas raízes em Cristo – Quais os elementos que te levam a
aprofundar em Cristo? E como você aplica isso na sua vida?
2. O que significa na prática “ser plantado na casa do Senhor?” Qual a implicação que isso traz à sua
vida?
3. Vidas que florescem não param de crescer – De que modo você pode manter-se “viçoso e
verdejante” enquanto os anos passam?
4. Vidas que florescem têm uma caminhada no secreto com Deus – Como você acha que as pessoas
que convivem perto de você (da sua casa, trabalho, escola, faculdade, vizinhança e amigos) te
veem em relação à sua caminhada com Deus
5. Vidas que florescem cumprem o propósito de Deus e produzem frutos o tempo todo – Você se
sente estrategicamente colocado no lugar onde se encontra hoje? Já identificou qual é a função
que Deus quer que você desempenhe e como você pode fazer isso?

4. Oração e Evangelização
a) Coloque abaixo o nome das pessoas do relacionamento dos membros da célula e que gostariam de
alcançar para Cristo.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Além de orar, o que podemos fazer por essas pessoas?

