
Roteiro para a Célula 
19 a 24 de novembro de 2018 

1. Encontro - Quebra-gelo:  
 

2. Exaltação:  
 

3. Edificação:  
ATITUDES QUE FRUTIFICAM – Gênesis 49.22 

 “José é um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos passam por cima do muro” 
 

Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Atitude que frutifica – Evidenciar Deus através de tudo o que fazemos 

Em Gênesis 41.50-52 -  “Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om, deu a José 
dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: ‘Deus me fez esquecer todo o meu 
sofrimento e toda a casa de meu pai’. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: ‘Deus me fez prosperar 
na terra onde tenho sofrido". 

 

Os nomes dos filhos de José significam: 
Manassés – “Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento” 
Efraim – “Deus me fez prosperar” 

 De que forma você percebe que José evidenciou Deus ao dar os nomes aos Filhos? E como você pode 
fazer o mesmo no seu dia a dia? 

 
2. Atitude que frutifica – Agir movido por princípios e não por circunstâncias 

Em  Gênesis 39.7-10 – “Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: 
‘Venha, deite-se comigo!’ Mas ele se recusou e lhe disse: ‘Meu senhor não se preocupa com coisa alguma 
de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele 
nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão 
perverso e pecar contra Deus?’ Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a 
deitar-se com ela e evitava ficar perto dela”. 

 Quais as consequências de agir ao contrário do que José fez, ou seja, agir movido pelas circunstâncias 
e não por princípios? E como nós podemos ser canais de Deus para conduzir as pessoas a agir por 
princípios e não por circunstâncias? 

 

3. Atitude que frutifica – Não aproveitar o lugar privado para fazer o que o público não pode ver 
Leiam Gênesis 39.10-12 – “Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se 
com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos 
empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: ‘Vamos, deite-se comigo!’ 
Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela” 

 Qual o resultado que essa atitude de José trouxe a ele e ao seu povo?  E que marcas podemos deixar 
por onde convivemos agindo da mesma forma? 

 
4. Atitude que frutifica – Não agir movido por ressentimentos 

Leiam Gênesis 45.1-5 - “José já havia sofrido muito por causa da atitude de seus irmãos: separado de seu 
pai ainda  adolescente, foi escravizado, preso injustamente por mais de 10 anos. José tem motivos de 
sobra para ter grande mágoa dos seus irmãos. Diante dele está uma grande oportunidade para se vingar  
e revidar o mal que seus irmãos lhe fizeram. No entanto, José os perdoa graciosamente. 
Em Marcos 11.25,26 diz: “E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-
no para que também o Pai celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o 
seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados” 

 O que é perdão para você? Em sua opinião porque é tão difícil perdoar? E qual as consequências para 
nós da falta de perdão aos outros? 

 Que lição importante você aprendeu hoje com a vida de José e quer viver aplicando esse 
ensinamento em 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 


