
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
10/02/2019. 

 
Visão 

Cada crente um Discipulo. Cada casa uma igreja. 
 

Missão 
Conquistar nossa geração para Cristo, através do discipulado e 

 Células  que se multiplicam. 

 

Relógio de Oração: 
Despertamento espiritual das igrejas, famílias, 
células, líderes de células, pastores, vida financeira 
da Igreja. 
 
Orar por Açores, por três motivos claros: 
1. Pela transição da igreja (liberdade para ação do 
Espírito Santo na vida dos membros). 
2. Para que Deus levante membros na área de 
adoração (servir).  
3. Orar pelo Pastor Henrique, Simone e filhos. 

Informar sobre:  

• Reuniões de Oração: Todas as 3ª-feiras às 09h no Prédio Kids. 

• Cultos Semanais:  Sextas: Culto de Libertação - 20h - Sábados: Culto Juventude 
m.HOLY - 19h. Domingos: Cultos de Celebração - 10h e 18h30.  

• Cultos na IBA Santa Felicidade: Quartas: 15h - Domingos às 10h e 18h30. 

• Próximo Culto Tadel: 12/03/2019 - 20h - todas as células devem participar. 
 

Programação para Célula: 
Abertura: 03m - Louvor: 12m  
Oração pelas necessidades: 10m - Palavra: 30m 
Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor) 
Comunhão: Confraternização. 

 

 

APRENDENDO COM O MESTRE A SER EFICAZ 

# João 4:7- 9 # 
 
“Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido 
à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a 
mim, que sou mulher samaritana? (porque os judeus não se comunicam com os samaritanos)”. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
➢ Hoje vamos meditar sobre as lições que Jesus nos ensina neste texto, vamos aprender com o mestre e vamos 

colocar em prática os seus ensinamentos. 

➢ Com certeza nós mudaremos nossa cidade, nosso estado e o mundo se colocarmos em prática e o mundo 

se todos unidos buscarmos cumprir os ensinos de Jesus. 

➢ Há sete ações que este texto nos ensina que podemos e devemos colocar em prática: 

 

1. Precisamos fazer contatos. (Vers. 1-7) 

1) Você tem se esforçado para vencer os preconceitos? 

 

2. Devemos estabelecer laços comuns (Vers. 7 e 8) 

“Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham 

ido à cidade comprar comida.” João 4:7,8 

2) Como você tem lidado com pessoas com as quais tem barreiras? 

 

3. Permitir que as pessoas falem (Vers. 9) 

“Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher 

samaritana? (porque os judeus não se comunicam com os samaritanos).” João 4:9 

3) Você tem procurado ouvir as pessoas? 

 

4. Despertar interesses (Vers.10-15) 

4) Como podemos demonstrar que nos preocupamos e nos importamos com as pessoas? 



 

5. Aceitação Incondicional (Vers. 17 e18) 

“A mulher respondeu, e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não tenho marido; Porque 

tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido; isto disseste com verdade.” João 4:17,18 

 

6. Manter o foco (Vers. 19-24) 

5) Como podemos agir diante das circunstâncias e não perder o foco, aquilo que é de fato relevante? 

 

7. Ser objetivo e claro (Vers. 24e 25) 

“Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: 

Eu sei que o Messias (que se chama o Cristo) vem; quando ele vier, nos anunciará  tudo.” João 4:24,25 

6) A salvação de uma pessoa fora de seu círculo de relacionamento, amizades ou religião toca o seu 

coração? 

 

 

CONCLUSÃO: 

 

O QUE SOMOS E O QUE PODEMOS SER 

 

➢ Como discípulos de Jesus nós devemos praticar as lições que ele nos ensina porque só assim nós vamos 

cumprir os seus mandamentos. 

➢ Coloque em prática estes ensinos e você se sentirá gratificado e feliz com os resultados. 

➢ Esta é uma verdade que todos nós cremos. 

➢ Este deve ser o desejo de todos nós que já cremos - seguirmos ao Mestre. 

 
 

       Pr. Sócrates Oliveira 


