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ROTEIRO DE CÉLULA  

CORAÇÃO
VULNERÁVEL

Palavra: Coração Vulnerável
2 Co 12:9-10 e Pv 3:5-8

Uma palavra que pode causar arrepios é a vulnerabilidade. De fato, não há algo que seja tão
desconfortável quanto quando estamos completamente rendidos e vulneráveis conosco e com as
pessoas. Porém, ser vulnerável nos ensina o quanto o amor de Deus Pai é imutável. Quando não
somos vulneráveis, nosso coração fica fechado e duro, totalmente voltado para nossa auto
suficiência.
É muito importante compreendermos isso, ninguém consegue chegar longe sozinho, vivemos em
uma sociedade que ensina que não podemos demonstrar fraquezas, óbvio que você não deve sair
por aí dizendo a todos suas fraquezas, porém, há pessoas que são usadas por Deus para te ajudar
na caminhada, e o fato de ser vulnerável, vai te ajudar a sair de uma vida auto suficiente e solitária,
para uma vida cheia do amor de Deus.
Quando somos vulneráveis, nós estamos permitindo que Deus nos ame como somos, confiando
que Ele está cuidando da nossa vida, muitas vezes usando pessoas ao nosso lado para nos guiar e
ajudar. Muitas vezes teremos que jogar no chão tudo o que imaginamos e conhecemos, todas as
máscaras que criamos para que as pessoas não nos vejam, mas em meio aos processos de
vulnerabilidade vemos a graça de Deus e podemos desfrutar de todo o Seu amor.

SEJA BEM-VINDO A NOSSA CÉLULA DE CONEXÃO

Esse é um espaço de CRESCIMENTO e COMUNHÃO

Meeting
 Introdução e oração inicial

Louvor (Cante 1 ou 2 louvores)
Testemunho (Escolha alguém que conte

experiências que teve ou que está tendo com
Jesus)



Compartilhando a Palavra
 

1. Você tem dificuldade em ser vulnerável? Por que? Comente
(A maioria das pessoas tem essa dificuldade, explore o assunto, pergunte se todos falam de
suas vidas abertamente. Lembre-se que possivelmente terão os 2 lados, aqueles que são
totalmente fechados e aqueles que falam até demais da vida, oriente a pessao a achar o meio
termo, confiar nas pessoas certas: Ex: Líderes, pessoas realmente cristãs, que a amam
comprovadamente. )

2. Quais os benefícios de sermos vulneráveis?
(Nenhum de nós temos super poderes, então não conseguiremos ir muito longe sozinhos. Com
isso, enumere coisas boas que acontecem quando somos vulneráveis, por exemplo: Há pessoas
que são tão fechadas que nunca terão novas amizades, com certeza deixarão de conhecer
pessoas maravilhosas, o fato de você ser vulnerável também diminui os riscos de depressão,
sindrome do pânico, crise da ansiedade. Com isso, principalmente, você descobrirá o amor de
Deus, Ele poderá trabalhar a sua vida e te fazer muito feliz.)

LEMBRE-SE DO DESAFIO DA CÉLULA - ÚLTIMO DIA
Não se esqueça do nosso desafio, foi proposto orarmos o mês de janeiro todo para que
possamos viver um 2021 diferente, poderoso e abençoado. Ore para que Deus capacite cada
um e faça o sobrenatural. 

Apelo
 

- Existe alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus e declará-lo como o Seu único
salvador? (Obs: Esta pergunta só deve ser feita se existirem pessoas novas ou que ainda não
tenham entregue a vida a Jesus)

ORE E ENTREGUE A VIDA DESTA PESSOA A JESUS

- Faça a oração e entregue a vida de todos, peça para que Deus dê forças e coragem para
que possam colocar em práticas todas as mudanças necessárias. Busque o sobrenatural de
Deus.

LEMBRE DE FAZER A ORAÇÃO DO DESAFIO - DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO -
ÚLTIMO DIA
Ore pelas lutas destas pessoas e depois peça que o Espírito Santo derrame do Seu amor
sobre cada um.



Dízimos e ofertas
 

Nós gostaríamos de dar a oportunidade para você possa honrar a Deus
com seus dízimos e ofertas. Ninguém é obrigado a nada, mas nós
queremos honrar e dar essas oportunidade a quem sentir no coração.

Avisos
 

Dê os anúncios da própria célula. (Não esqueça de falar sobre a próxima
semana)
 

Oração Final
 

Agradeça e entregue os dízimos e ofertas a Deus. Agradeça a Deus pela
presença de todos e abençoe a todos.

Nossas forças e
confiança estão em

nosso Deus...
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