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ESTUDOS DEZEMBRO/14 - 2ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 
   

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA 

I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo;                                                                         (2 min) 

II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião;                               (3 min) 

III – Quebra-Gelo: (Encontro); 

IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja para facilitar a  

                                                 participação de todos;                                                   (15 min) 

V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos. (30 min) 

 

 

O GOVERNO DE DEUS PELO ESPÍRITO SANTO 
I Co 2.9-12 

 

 Introdução: 

Todos queremos afirmar que Deus é conosco e que o Espírito Santo é quem nos dirige, Rm 8.14; Gl 

5.18. Vamos então tirar a prova dos nove analisando as questões abaixo, Jo 8.31: 

 

1. Na sua opinião, qual é a importância de uma pessoa andar bem pertinho de Deus?  

 Ela se torna amiga de Deus; (Êx 33.11ª). 

 Ela passa a saber o que Deus tem como destino para a sua vida;  

 Ela tem certeza dos passos que deve dar na vida. 

 

2. Que tipo de pessoa você diria que Deus mais usa?  

 As que se acham fortes, ricas, sábias, inteligentes, que confiam demais na sua formação? 

 Aquelas que se colocam diante de Deus como pessoas conscientes de suas fraquezas e 

limitações, Por quê?  

 Como é que você faria para saber se o relacionamento de uma pessoa com Deus é real ou é só 

de fachada?  Dê um exemplo.  

 E o seu relacionamento com Deus, como está? Íntimo ou superficial? 

 

3. Baseado em tudo o que temos conversado até aqui, gostaria de compartilhar como está seu coração, 

sua amizade e sua caminhada com Deus?  

(Deixe cada um que quiser se manifestar). 

 

 Conclusão: Quando investimos tempo a sós com o Espírito Santo, começamos a receber a unção que 

vem dEle. Fomos chamados para sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Devemos buscar “JÁ” a presença 

do Espírito Santo, investindo assim tempo com Ele. Você não pode ficar fora da intercessão e/ou adoração no 

Tabernáculo de Davi! Contamos com você! 

 

 Apelo: Que decisão você entende que precisa tomar em relação a Deus no dia de hoje? 

 
“A unção e o poder só virão se tivermos relacionamento com o Espírito Santo” 

 

 

 

 Sugestão de Louvor:                                                                                                          Fonte: www.igrejadapaz.com.br  

          Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel 
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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ESTUDOS 
DEZEMBRO/14 – 3ª SEMANA     

 
CÉLULA FAMILIAR 

 

 ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA 

I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo;                                                                        (2 min) 

II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião;                              (3 min) 

III – Quebra-Gelo: (Encontro); 

IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja para facilitar a  

                                                 participação de todos;                                                   (15 min) 

V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos. (30 min) 

 

 

APRENDA A DEFENDER E A GUARDAR SEUS SONHOS 
Neemias 4.1-9 

 

 Quebra-Gelo: Qual o maior sonho da sua vida?  

 

1. Que tipo de oposição uma pessoa pode enfrentar para ver um sonho realizado? 

 (Dica para o Líder: pode ser oposição espiritual, dentro de casa, no casamento, no trabalho, escola, 

etc...)  

 

2. Como devemos reagir aos ataques contra os sonhos que Deus nos dá?  

(Dica: Não ficar olhando para os ataques, mas sim para Deus; não desanimar, não deixar de orar, 

etc...)  

 

3. (João 15.5) Baseado nesse versículo, o que devo fazer para conseguir realizar os sonhos de Deus pra 

mim? 

 (Dica: Nunca tentar realizar um sonho sem a presença de Deus; sempre dependa de Deus; não fique 

parado esperando as coisas acontecerem.)  

 

4. Existem sonhos na sua vida que estão engavetados, parados, mortos, deixados de lado?  

Fale sobre isso. 

  

 Conclusão: 
 Todo sonho que Deus nos dá sempre será alvo do ódio de satanás e da tentativa dele de fazer com que 

abandonemos o que Deus quer fazer por nós. Esses ataques também podem vir da família, amigos, parentes, 

trabalho, entre outros. Nessas horas cada um de nós precisa aprender a depender de Deus e continuar fazendo 

nossa parte para que os sonhos não morram, e, se seus sonhos morreram, nunca é tarde para retomar os sonhos 

de Deus para sua vida.  

 

“Quem confia em Deus não teme seus adversários” 

 

 Apelo: Você deseja receber uma oração agora por algum sonho na sua vida? 

 

 Sugestão de Louvor: Sonhos de Deus – Ludmila Feber 

 
                                                                                                                                                       Fonte: www.igrejadapaz.com.br                                                                                         

Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel 
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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ESTUDOS         DEZEMBRO/14 - 4ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

 

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA 

I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo;                                                                          (2 min) 

II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião;                                (3 min) 

III – Quebra-Gelo: (Encontro); 

IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja para facilitar a  

                                                 participação de todos;                                                   (15 min) 

V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos. (30 min) 

 

 

DINÂMICA 
RÓTULOS DO MUNDO 

 

 1. Escreva, em tiras de papel, qualidades ruins: sem graça, feio, preguiçoso, por exemplo,  e  leve 

pronto para a Célula; 

 

 2. Peça que os participantes fechem os olhos.  A seguir, cole na testa deles uma qualidade ruim, 

lembrando que devem permanecer de olhos fechados; 

 

 3. Depois que você terminar, peça que abram os olhos e não digam ao outro o que está escrito na testa. 

Instrua-os a conversarem conforme o que está escrito na testa do outro, mas sem dizer o que é; 

 

 4. Pergunte-lhes o que acha que está carregando na testa; em seguida, peça-lhes para tirar o papel da 

testa e ler; 

 

 5. Explique que é assim que o ser humano age: coloca rótulos na nossa “testa”, mas Deus nos olha com 

um olhar de amor, olha para o nosso coração e nos ama. Devemos fazer o mesmo, olhar para as pessoas com 

amor. 

 

 Enfatize que essas qualidades ruins são mentiras do diabo.  Você também pode escrever as qualidades 

boas, como por exemplo: ex-burra: inteligente; ex-inútil: capaz etc... 

 

 

 

 

Sugestão de Louvor:                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                 Fonte:www.dinamicascelula.com.br                                                                                          

Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel  
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 

 
 
 
 
 
 

Boas Festas na presença do Eterno. 
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ESTUDOS  DEZEMBRO/14 - 5ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

 

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA 

I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo;                                                                         (2 min) 

II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião;                               (3 min) 

III – Quebra-Gelo: (Encontro); 

IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja para facilitar a  

                                                 participação de todos;                                                  (15 min) 

V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos. (30 min) 

 

DINÂMICA 
 

COMPRIMIDOS PARA FÉ 

 
 Material: Três copos com água. Três comprimidos efervescentes (aqueles com envelope, como 

sonrisal). 

 

 Coloque três copos com água sobre a mesa. 

 Pegue três comprimidos efervescentes, ainda dentro da embalagem. Peça a atenção do grupo e 

coloque o primeiro comprimido com a embalagem ao lado do primeiro copo com água. (ou seja, ele ficará 

fora do copo). Coloque o segundo comprimido dentro do segundo copo, mas com a embalagem fechada. Por 

fim, retire o terceiro comprimido da embalagem e coloque-o dentro do terceiro copo com água. 

 

 Estimule a discussão com o grupo, com questões como: 

 1 - Qual dos três comprimidos+copos faria mais efeito caso você estivesse passando mal e o bebesse? 

 2 - Com qual dos três se parece a minha relação com Deus? Eu permito que ele aja "sem embalagem" 

ou eu o deixo do lado de fora? 

 3 - Com qual dos três eu me pareço quando levo minha fé para fora da Igreja? 

 

 

 Textos bíblicos que você pode relacionar: 

 Parábola do semeador (Mc 4.1-9; Mt 13.1-9; Lc 8.4-8); 

 Parábola da candeia (Mc 4.21-25; Lc 8.16-18); 

 "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura" (Mc 16.15); 

 "Vós sois o templo onde habita Deus" (I Co 3.16; II Co 6.16); 

 "Eis que estou à porta e bato" (Ap. 3.20). 

 

 

 

 

 

Sugestão de Louvor:                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                  Fonte:www.redekayrosalianca.blogspot.com.br 

Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel  
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 

 

FELIZ ANO NOVO !!!! 
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