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ROTEIRO DE CÉLULA 

Palavra: Uns pelos outros...
 Gn 2:18-22, Tg 5:16 e Fp 2:2-4

O ser humano foi criado para ser relacional, isso quer dizer, para ter relacionamentos.
Então, nós não fomos criados para andarmos sozinhos. Porém, esta necessidade de nos
conectarmos a alguém é bastante complexa, e extremamente difícil. Por isso, tem
trazido muitas experiências ruins para nossas vidas. 
Porém, devemos tentar compreender este problema mais a fundo. Todo ser humano
sempre terá a necessidade de se unir a algo no campo terreno, e a algo no campo
espiritual. Nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Ele, e depois Deus
criou outro ser humano, para que pudéssemos nos relacionar uns com os outros. A
grande pergunta é: Por que temos tanta dificuldade de nos relacionarmos com Deus, e
principalmente com pessoas?
A resposta é, aparentemente complicada, porém lógica. Quando o pecado entrou no
mundo, nos tornou falhos e imperfeitos. Por isso temos tantas dificuldades em
relacionamentos. Portanto, como nós somos falhos, como podemos cobrar perfeição de
outras pessoas? Em resumo, as pessoas sempre falharão conosco, e nós sempre
falharemos com outras pessoas.

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)



Porém, estar ao lado de outras pessoas é extremamente benéfico. Isto porque Deus se
revela através das pessoas. Nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes
Dele aqui na terra. Então, precisamos trazer pessoas que nos ajudem no dia a dia.
Pessoas que estejam conosco nos momentos bons e difíceis. Que compartilhem
sonhos e nos ajudem a trilhar no caminho. E mais que trazer boas pessoas para o
nosso lado, devemos ser uma boa pessoa para se estar ao lado. Devemos nos
preocupar juntos, orar juntos, criar laços que irão facilitar nossa vida aqui na terra.
Em resumo, pessoas que tem bons relacionamentos são mais felizes. Tem uma vida
melhor. Portanto, devemos ser representantes de Deus aqui na terra. Sermos pessoas
que acrescentem e abençoam a vida de outros. Mais que exigir que todos sejam,
devemos nos preocupar em nos tornarmos. Consequentemente viveremos o melhor
de Deus nesta terra, e teremos uma vida abençoada e feliz.

Compartilhando a Palavra
1. Por que é tão difícil se relacionar com outras pessoas?
(Todos nós somos muito diferentes, fomos criados de formas diferentes, temos culturas
diferentes. E pra completar toda essa diferença, embora há muita gente falando sobre pré-
conceitos, vivemos em uma sociedade que pensa em si própria, portanto a maior dificuldade é
que todos precisam se adaptar ao nosso jeito, porém nós não precisamos ser diferentes e nos
adaptarmos aos outros. Essa é a maior dificuldade.)

2. Você crê que os traumas com outros relacionamentos passados te atrapalham a se
relacionar melhor atualmente? 
(Com certeza, esse é uma das grandes dificuldades. Se você já se abriu para um relacionamento
e se machucou, você terá dificuldades para se abrir ao próximo. Temos que tomar cuidado para
não taxarmos as pessoas todas como iguais. Se você foi traído por alguém no passado, seja no
amor ou na amizade, isso não quer dizer que você também será traído de novo. Devemos tomar
cuidado para os traumas não ditarem o ritmo dos nossos relacionamentos. ). 

3. Visto que precisamos nos tornar melhores, e sermos representantes de Deus aqui na terra. O
que podemos fazer para sermos melhores nessa área? Cite exemplos:
(Fale sobre como é importante sermos antes de exigirmos. A maioria de nós tem dificuldades com
isto. É sempre muito fácil falar do outro e não olharmos para nós. Cite exemplos: Precisamos
olhar para as pessoas com compaixão, humildade e sempre preconceitos. Nunca se esqueça que
esta pessoa com certeza já viveu traumas. Não podemos nos colocar como vítimas, mas sim
como representantes de Deus aqui na terra. Entre outras coisas.)



ORAÇÃO
 

Apelo, se for necessário - 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, ore por esse momento difícil que estamos vivendo, ore por aqueles da
célula que estão se sentindo só e também ore pelas lutas que os integrantes da célula estão
passando.

Avisos
 

Passe os recados da sua célula. Se tiver algum recado da Igreja,
fale também.

Uns pelos outros...
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