Visão
Cada crente um Discipulo. Cada casa uma igreja.

ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia:
24/02/2019.
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.

Missão
Conquistar nossa geração para Cristo, através do discipulado e
Células que se multiplicam.

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!

A CEIA DO SENHOR
“UM CONVITE PARA VIVER EM COMUNHÃO”
# 1º Coríntios 11:26 #
“Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele
venha”. (I Coríntios 11.26)

INTRODUÇÃO
1. Quais ordenanças Jesus deixou para sua igreja?
➢ Jesus deixou duas ordenanças para sua igreja, o batismo e a ceia. Estamos celebrando a ceia,
por isso quero destacar algumas verdades para todos que participam deste momento tão
solene.
➢ Quando participamos deste memorial, devemos olhar para a cruz de Jesus. Nela
encontramos o centro da mensagem da salvação e da vida cristã. Não é possível pertencer
a Igreja, o corpo de Cristo, sem considerar sua morte na cruz.
➢ Encontramos muitos crentes entusiasmados com os milagres operados nos cultos da Igreja,
o que é bom sinal, mas estes mesmos crentes não conseguem vislumbrar a dor, o sacrifício
da morte de Jesus na cruz. Foi na cruz que os nossos pecados foram perdoados e levados
pelo Senhor.
2. Qual o significado e importância da ceia para você?
I. QUANDO CELEBRAMOS A CEIA PRECISAMOS OLHAR PARA O FUTURO, E

LEMBRAR DA PROMESSA DO SENHOR DE QUE ELE VAI VOLTAR.
3. O que você pensa sobre a ressurreição?

➢ Os cristãos de Tessalônica estavam profundamente tristes pelo fato de que muitos irmãos
estavam morrendo antes de Jesus voltar. Paulo precisou consolá-los com a mensagem da
ressurreição e do arrebatamento da Igreja. A igreja precisa considerar a verdade da
promessa da volta do Senhor.
➢ Podemos identificar os cristãos de hoje, e não são muitos que estão vivendo na esperança
da volta de Jesus. A bíblia diz que Jesus voltará para levar sua igreja, como uma noiva para
o seu reino de glória, onde reinaremos eternamente com ele. Nosso destino é o céu.
4. Você está preparado para o dia da volta de Jesus?
II. QUANDO PARTICIPAMOS DA CEIA PRECISAMOS OLHAR PARA DENTRO DE NÓS.
“Examine-se pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma o pão e beba do cálice" (Iº Coríntios 11.28).
➢ Na Celebração da Ceia não devemos olhar para o outro ou julgar o outro, mas olhar para
dentro do nosso coração e considerar a responsabilidade do nosso viver com Deus. No
entanto, neste autoexame, precisamos agir com amor e coerência conosco mesmo.
➢ Enfrentamos o perigo de não nos acharmos dignos, mesmo considerando o perdão do
Senhor por nós. É o perigo da autocondenação.
5. Qual tem sido a sua atitude diante da ceia, você examina-se a si mesmo?
III. A CELEBRAÇÃO DA CEIA DEVE NOS MOTIVAR A OLHAR A NOSSA VOLTA E VALORIZAR A
COMUNHÃO COM OS IRMÃOS.
“Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se
algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às
demais coisas, ordená-las-ei quando for.” (1º Coríntios 11:33,34)
➢ Entendendo que a igreja é um corpo e que cada membro tem o seu valor nesse corpo,
precisamos valorizar a mutualidade, a cooperação e a comunhão. Somos filhos de Deus,
salvos em Cristo Jesus, portanto, devemos viver em amor, cultivando a comunhão na família
de Deus.
6. Você valoriza as oportunidades que Deus tem dado para estar em comunhão com os
irmãos e a igreja?
7. Existe algum impedimento em seu coração que impossibilite sua comunhão?
CONCLUSÃO
➢ Vamos celebrar, olhando para a cruz, e valorizar o grande amor de Jesus por nós.
➢ Vamos celebrar, considerando a volta de Jesus para nos buscar, para tanto precisamos estar
limpos, vestidos de vestes brancas e vivendo em obediência.
➢ Vamos celebrar em total comunhão com os nossos irmãos, demonstrando amor uns para com os
outros, porque somos o corpo do Senhor.

Pr. Sebastião Brito Netto.

