
Roteiro da célula – 09/02/2020 
 

A Impureza que Provém do Coração 

QUEBRA-GELO 

• Se você é casado, compartilhe brevemente a sua história junto ao seu cônjuge com o 

grupo. Caso não seja, fale o que você espera da pessoa que você tem orado para que um 

dia possa se unir a você. 

 

EVANGELISMO 
 

• Sem música: Leiam o Salmo 115 compartilhando sobre os motivos de louvor expressos 

nesse Salmo.  

EVANGELISMO 

• Dividam-se em pequenos grupos ou em duplas e dediquem tempo em oração por 

aquelas pessoas próximas a vocês que você desejaria que conhecesse a Cristo. 

EDIFICAÇÃO  

 Para maior profundidade da edificação, recomendamos que o grupo possa dividir-se em 

dois locais diferentes, entre homens e mulheres. Ouça novamente a mensagem disponibilizada 

no nosso site. Ore, medite no texto e prepare-se com antecedência. Que Deus proporcione a você 

um excelente grupo, e que Cristo seja o centro desse encontro! 

Leiam Mateus 5.27-30 

1. De acordo com a mensagem, o que significa o sétimo mandamento, não adulterarás? 

2. Qual o sentido do ensino de Jesus nos versículos 27 e 28? Por que o pecado começa na 

intenção e na cobiça? 

3. Qual é a importância da pureza sexual para Deus e como o mundo tem ressignificado a 

sexualidade? 

4. Em quais mentiras propostas pelo mundo em relação ao sexo você tem acreditado? Como 

andam suas intenções e motivações? Você tem se amoldado ao padrão de Deus ou do 

mundo? 

5. O que Jesus quis dizer nos versículos 29 e 30? Qual é a maneira correta de lutar contra a 

imoralidade sexual? Por que a radicalidade é tão importante nesse processo? 

Leiam Romanos 12.1-2 

6. Segundo o texto, o que devemos fazer para experimentar a boa, perfeita e agradável 

vontade de Deus? 

7. O que consiste “renovar a mente” em um mundo depravado e seguindo seus próprios 

padrões? 


