
Roteiro da célula – 14/06/2020 

Uma Vida Vitoriosa (o final da vida de José) 

 

QUEBRA-GELO 

Cite uma qualidade de uma pessoa que ama a Deus.  

 

EXALTAÇÃO 

Com música: cantem canções que falem de fé, esperança e amor  

Sem música: leiam Romanos 8:28, 29. De acordo com este texto, que 

motivos temos para agradecer e adorar a Deus? Peça que alguém do 

grupo ore, agradecendo a Deus por todas as bênçãos 

 

EDIFICAÇÃO 

1. Leiam Gênesis 50:7-26. José chorou duas vezes neste texto. Qual a 

importância de chorarmos nossas perdas? 

 

2. Qual o desafio de Romanos 12:15, principalmente diante do 

sofrimento de pessoas que estão perdendo familiares, amigos, 

emprego, renda, etc?  

 

3. Releiam Gênesis 50:15-21. Qual a lição que podemos tirar do perdão 

que José ofereceu a seus irmãos?  

 

4. A terceira marca de uma vida vitoriosa é cuidar de pessoas. José 

decide cuidar de seus irmãos (Gênesis 50:21). Note que seu cuidado 

não é apenas cumprir uma obrigação. É um cuidado com afetividade, 

com amor. Como podemos cuidar das pessoas nesse tempo de 

pandemia? O que podemos fazer para demonstrar amor? 

 



5. Releiam 50:24, 25 – José sabia da promessa de Deus, de dar a terra 

de Canaã a Israel. Ele conhecia a promessa de Deus aos patriarcas 

(Abraão, Isaque e Jacó). José pede então que seus ossos sejam 

levados do Egito para a terra prometida. Apesar de sua visão 

limitada, José enxergava um futuro para o povo de Deus. José 

alimentava sua esperança. Ou, podemos dizer, José “esperançava”.  

De acordo com Romanos 8:18-25, o que o cristão espera como uma 

certeza de futuro? Como a expectativa de um futuro glorioso nos 

motiva a servir a Deus hoje? 

 

6. Leia o texto de C S Lewis para concluir o encontro: 

“A esperança é uma das virtudes teológicas. Isso quer dizer que (ao 

contrário do que o homem moderno pensa) o anseio contínuo pelo 

mundo eterno não é uma forma de escapismo ou de autoilusão, mas 

uma das coisas que se espera do cristão. Não significa que se deve 

deixar o mundo presente tal como está. Se você estudar a história, verá 

que os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente 

os que mais pensavam no outro mundo. Os apóstolos, que 

desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens 

que erigiram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o 

tráfico de escravos - todos deixaram sua marca sobre a Terra 

precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o Paraíso. 

Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se 

tornaram tão incompetentes neste aqui”  

(CS Lewis, Cristianismo Puro e Simples) 

 

EVANGELISMO 

• Orem para que Deus nos dê oportunidades de compartilhar o 

evangelho nesse momento de pandemia 

• Orem para que cresçamos em fé, esperança e amor nesse tempo 

difícil 


