
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
17/02/2019. 

 
 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. 

CONVITE 
 O Pr. Sebastião convida todos os lideres, líderes em treinamento, hospedeiros de células e participantes para a aula inaugural do 

CTA - Centro de Treinamento Alameda, dia 10/03 às 09h no Templo. Na ocasião, serão ministrados os temas Visão, Missão e 
Valores da Igreja. A participação de todos é de extrema importância! 

 

UMA DECISÃO LIBERTADORA!  

 # Mateus 18:23-35 #   
Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos; E, começando a 

fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos; E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor 

mandou que ele, e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. 

Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então 

o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, 

encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o 

que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e 

tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus 

conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu 

senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. 

Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, 

o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará, também, meu Pai 

celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

➢ Uma reflexão sobre o que acontece com quem não perdoa. 

➢ O perdão é a marca de quem realmente Nasceu de novo e perdoa porque também foi 

perdoado por Deus.  

➢ Há uma triste realidade de quem se torna prisioneiro do seu próprio ressentimento ou 

amargura. 

 

I. QUEM NÃO PERDOA ADOECE (HEBREUS 12:14,15). 

 

➢ Segundo muitos médicos o rancor e ressentimento são responsáveis por uma série de 

doenças e enfermidades, algumas até fatais. 

➢ Muitos casos de depressão estão relacionados a ressentimento e dor relacional.  

➢ As feridas da alma criam espaços para raciocínios malignos. “Um cárcere construído na 

mente”. Por isso, é preciso confrontá-las e tratá-las. (Cura interior, Pr Sebastião). 



 

II. QUEM NÃO PERDOA SE APRISIONA NA SUA DOR (MATEUS 5:23 E 24). 
 

➢ O credor incompassivo ficou preso até que pagasse o que também devia. 

➢ Seremos julgados com a mesma medida que julgarmos nossos ofensores.  

➢ Devemos perdoar como fomos perdoados e libertos da condenação. 

➢ Um coração perdoador é marca de quem nasceu de novo. 

 

III. QUEM NÃO PERDOA SE TORNA ASSASSINO (Iº João 4:20 e 21). 
 

➢ Não existe cristão sem perdão. 

➢ Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida 

eterna permanecendo nele. 

➢ Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos 

irmãos. (I João 3:15 e 16) 
 

IV. QUEM NÃO PERDOA TAMBÉM SERÁ CONDENADO (Marcos 11:25 e 26). 
 

➢ Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e 
não ama a seu irmão, não é de Deus. (Iº João 3:10) 

➢ Aspectos do perdão: PERDOAR: ATO DE AMOR DECISÓRIO: 

➢ O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não 

se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, 

não suspeita mal; não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, 

tudo espera, tudo suporta.  (Iº Coríntios 13) 

 

CONCLUSÃO: 

“PASSOS PARA O PERDÃO” 
 

➢ Admita que você está amargurado; 
➢ Somente em nome de Jesus podemos perdoar; 
➢ Dê nome ao seu ofensor; 
➢ Assuma ficar no prejuízo; 
➢ Perdoar alguém é uma decisão difícil pois você precisa abrir mão das suas razões, direitos e 

supostas verdades.  
➢ Perdoar não é um sentimento, mas a nobre decisão de acatar e acolher o prejuízo e não impor a 

dívida a outrem. É ser verdadeiramente de Deus. Perdoar é de fato SER CRISTÃO! Pois é fazer o 
que Cristo fez: SIGA O EXEMPLO DO PERDOADOR! 
 

1. Existe alguma pessoa que você precisa perdoar? 
2. O que pode estar impedindo você de perdoar? 
3. Há alguma pessoa que você precisa pedir perdão? 
4. O que pode estar impedindo você de confessar os seus erros e pedir perdão a ela? 
5. Você entende que a sua dificuldade em perdoar, pode atrapalhar o seu relacionamento com 

outras pessoas e até mesmo com Deus? 
 

 
       Pr. Marivaldo Paes 


