
Roteiro para a Célula 
22 a 27 de outubro de 2018 

 
1. Encontro - Quebra-gelo: Qual o milagre que a Bíblia registra e que chama mais a sua atenção e por quê? 

 
 

2. Exaltação: Leiam e meditem no texto do Salmo 23 
 

 

3. Edificação:  
REVERTENDO O IRREVERSÍVEL – Lucas 7.11-17 
11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. 

12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva; e uma grande 

multidão da cidade estava com ela. 

13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore". 

14. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, 

levante-se!" 

15. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. 

16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. 

"Deus interveio em favor do seu povo". 

17. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. 

 

Perguntas de compreensão e aplicação: 

1. O texto bíblico fala do encontro das duas multidões. Essa é também uma realidade de hoje, pois todos os dias 
há o encontro dessas duas multidões. Qual a diferença que você enxerga no encontro dessas duas multidões e, 
atualmente, em qual delas você se encontra? 
 

2. O que esse menino morto e o que Jesus fez por ele, o ressuscitando, já representou ou ainda 
representa na sua vida? 

 

3. O verso 13 diz que Jesus compadeceu dessa mãe. De acordo com sua experiência de vida, o que 
caracteriza o sentimento de estar desconsolado? Você passou por alguma experiência assim e como 
Deus o consolou? 

 

4. Ao tocar no caixão, Jesus para uma trajetória inadequada, pois eles estavam indo rumo ao cemitério. 
Na sua vida Jesus já fez algo parecido, em parar alguma trajetória inadequada sua? Como foi e qual o 
resultado? Hoje Jesus está te mostrando alguma trajetória inadequada que você está seguindo e 
precisa parar? 

 

5. Você está precisando do toque de Jesus em alguma área da sua vida? No casamento, na família, nos 
filhos, na vida financeira, na empresa, no emprego, nos relacionamentos, na saúde? Como gostaria 
que Jesus fizesse isso? 

 

6. Jesus mandou esse menino se levantar então ele se levantou e começou a falar. De que forma a 
presença de Jesus em sua vida o faz ser canal da graça dEle à outras pessoas? 
 
 

4. Dia do Amigo 
a) Relembrando sobre o “Dia do Amigo”, nos dias 12 a 16 de novembro.  

Anote abaixo o nome dos seus amigos e vamos orar por eles e criar ações práticas para “transbordar ações 
da graça de Deus sobre suas vidas” 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


