
 

 ROTEIRO 

DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 

27/01/2019. 

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, 

líderes de células, pastores, vida financeira da 

Igreja.  

 

Programação da Célula: 

Abertura: 03m - Louvor: 12m - Oração pelas 

necessidades: 10m - Palavra: 30m 

 

Informar sobre:  

 

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

• Cultos Semanais:  Sextas: Culto de Libertação - 20h - Templo.  

• Sábados: Culto Juventude m.HOLY - 19h - Templo. 

• Domingos: Cultos de Celebração - 10h e 18h30  - Templo  

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

• Próximo Culto Tadel: 12/03/2019 - 20h - toda célula deve participar. 

 

 

REDESCOBRINDO A BENÇÃO GERACIONAL 
# 1º Pedro 1.18 # 

 
INTRODUÇÃO 

 
O LEGADO DE NOSSOS PAIS 

 
“Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatados do vosso 
fútil procedimento que vossos pais legaram”. 

 
O que significa legado:  
 

➢ “herdado dos pais ou ancestrais” 
➢ “aquilo que é transmitido pelos pais” 
➢ “Herdado” 

 
O fútil legado é imposto por tradição, capaz de engessar nosso comportamento, comprometer o 
desenvolvimento de nossa personalidade e nos desviar do propósito para qual fomos criados. 
  
I. LEGADO DOS PAIS: AS CONSEQUÊNCIAS SOBRE NÓS   

 

O que isto quer dizer? As brechas espirituais deixadas pelos pais geram consequências e influências nas 

sucessivas gerações. Os filhos levam as consequências e não há culpa dos pecados dos pais. 

Heranças pecaminosas podem influenciar e prender toda linhagem e precisam ser intercessoriamente 

confessados. 

 
II. LEI DA HERANÇA E LEI DA RESPONSABILIDADE  

➢ A herança diz: influência (Êxodo 20:3-5) 
➢ A responsabilidade diz: escolha (Ezequiel 18:20) 

 

III. PALAVRAS E PRAGAS PROFERIDAS 

 

✓ DEFORMAÇÃO DA IDENTIDADE 

 

“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou” (Gênesis 

1:27). 



 

 

Duas palavras para designar caráter: 

✓ Caragma: marca, coisa gravada, escultura (1º Pedro 1:18 descaracteriza, imprime herança) 

✓ Tselem: caráter (Gênesis 1:27 imagem) 

 

IV. IMAGEM DO PAI 

➢ Eu sou sal da terra (Mateus 5:13) 

➢ Eu sou a luz do mundo (Mateus 5:14) 

➢ Eu sou filho de Deus (João 1:12) 

➢ Eu sou amigo de Cristo (João 15:15) 

 
CONCLUSÃO: 
 
É importante tanto sermos abençoados, como também abençoarmos as nossas gerações. Talvez por 

ignorância ou falta de conhecimento dos nossos pais, nós não recebemos esta benção. 

Se seus pais estão vivos, ainda há tempo. E você pode e deve mudar isto abençoando seus filhos.  

Comece orar a Deus neste sentido e orar declarando a bênção sobre eles. 
 
1. Você já se deu conta que recebeu de seus pais um legado?  
2. Já parou para pensar nisso? 
3. Quais palavras temos proferido sobre as futuras gerações? 
4. Você deseja ser um abençoador de suas gerações? 
5. Somos a imagem do Pai. Como você se vê sendo imagem do Pai? 
 
 

       Pastor Marco Silva 
 

Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor) 
Comunhão: Confraternização. 


