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ROTEIRO DE CÉLULA  

OS NOSSOS OLHOS
ESTÃO EM DEUS...

Palavra: Os nossos olhos estão em Deus...
Sl 121, Jr 29:11 e Sl 42:11

Nos últimos tempos, muitas coisas ruins tem acontecido, quanto mais nos aproximamos do
fim dos tempos pior fica. As batalhas e desafios tem sido grandes, grandes o suficiente para
nos trazer angústia, crises de ansiedade, depressão, entre outras coisas. Nunca foi tão
importante vivermos pela fé, não olharmos com os olhos naturais, mas sim com os olhos
espirituais para podermos enfrentar nossas lutas. Com tudo isso, a pergunta certa a ser feita
é: 
"ONDE ESTÃO POSTOS OS SEUS OLHOS?"
A nossa tendência, como seres humanos, é olharmos com os olhos naturais e com isso,
buscarmos forças em nós mesmos para resolvermos nossas lutas, porém, muitas vezes
olhamos e não vemos como solucionar nossos problemas, com isso entramos em crise.
Porém, a Bíblia Sagrada nos manda voltar os nossos olhos para o nosso Deus, não olhar com
os olhos naturais, mas sim olhar para Aquele que pode todas as coisas. Nossos problemas
podem ser grandes, mas não maiores que o nosso Deus. Ele nunca nos abandona e sempre
estará ao nosso lado, nos protegendo e nos guiando para uma vida abençoada.

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. Como vocês reagem quando aparecem as grandes batalhas?
(Neste momento, aproveite para explorar as reações das pessoas, muitas pessoas tem tido
crises de ansiedade por causa de seus problemas, elas se abatem, tem reações como deixar de
comer, ou comer demais kk, enfim, deixe que todos falem.)

2. Vocês tem facilidade de confiar em Deus?
(Essa é uma pergunta que muitos respondem que sim, confiam em Deus, mas na realidade,
quando a coisa aperta, a primeira reação é o desespero, é algo normal da nossa carne. Mostre a
importância de respirar fundo, não olhar para o problema com medo, mas olhar para Deus, Ele
vai dar a direção. Muitas vezes Ele sozinho vai resolver, mas muitas vezes também, Ele vai te
mostrar como agir e resolver o tal grande problema)

LEMBRE-SE DO DESAFIO DA CÉLULA
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

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.

Os nossos olhos estão
em Deus...
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