
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
03/03/2019. 

 
 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! 

 
CASA ONDE HÁ AZEITE, HÁ VIDA. 

# 2º Reis 4:1-7 # 
 
Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: "Teu servo, meu marido, morreu, e 

tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos 

como escravos". Eliseu perguntou-lhe: "Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? " E ela 

respondeu: "Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite". Então disse Eliseu: "Vá pedir 

emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas, peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche 

a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo". Depois 

disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe 

traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma". Mas 

ele respondeu: "Já acabaram". Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, 

que lhe disse: "Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que 

sobrar". 

 

INTRODUÇÃO 

 
➢ O texto começa com uma crise familiar. 

➢ Família em risco, em dificuldades. 

➢ O que significava a perda do marido: não ter o sustento, orientação e o respeito. 

➢ A situação da viúva e de seus 2 filhos era muito delicada. 

➢ A família estava vulnerável, desamparada, desanimada, fraca, sem esperança. 

➢ Muitas famílias estão vivendo crises espirituais, emocionais e físicas. 

➢ Derrotas e fracassos são rotineiros em muitas famílias.  
 

1. Qual era a perspectiva da viúva?  
2. Diante deste quadro o que fazer? Lutar ou desistir? 

 

I. A VIÚVA LEMBRA AO PROFETA O HISTÓRICO DO SEU MARIDO 
 “Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor” (2º Reis 4:1). 

➢ Ela lembra ao profeta Eliseu o histórico do seu marido; 



➢ Era um homem temente a Deus; 

➢ Que testemunho este homem deu em sua casa 

 

3. Qual é o seu histórico?   
4. Seu testemunho em casa edifica sua família? 

  

II. DEUS UTILIZA O QUE VOCÊ DISPONIBILIZA PARA ELE  

“Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite"  (2º Reis 4:2). 
 

➢ O tudo da viúva era uma vasilha com azeite; 

➢ Deus abençoa o que está em nossas mãos; 

➢ Ele abençoa e multiplica o que temos; 

➢ As funções do azeite no antigo testamento: 

✓ Azeite para unção. Samuel unge Davi rei de Israel (1º Samuel 16:12b-13). 

✓ Azeite como alimento: uso no preparo de alimentos (1º Reis 17:12). 

✓ O azeite representa o Espirito Santo. 

 

5. O que você já disponibilizou para Deus utilizar? 
6. Temos colocado tudo que temos e somos nas mãos de Deus? 

 

III.  FECHOU A PORTA DA SUA CASA COM SEUS FILHOS (REUNIU A FAMÍLIA)  

 “Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos” (2º Reis 4: 5). 

 

➢ Entra e feche a porta, é restrito para sua família; 

➢ Tem coisas que Deus quer realizar somente para você e sua casa; 

➢ O profeta não está presente, isso comprova que quem faz o milagre é Deus; 

➢ Deus supriu a necessidade da família; 

➢ O Espírito Santo é representado pelo azeite, Ele é inesgotável, uma fonte que jorra sem 

cessar; 

➢ Casa - lugar de cuidado, proteção, amor, intimidade e abrigo. 

 

7. Você e sua família já experimentaram o milagre de Deus? Comente. 
 

CONCLUSÃO 
 

PARA A VIÚVA, O AZEITE REPRESENTA A CONTINUIDADE DA SUA VIDA E FAMÍLIA 
Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar"  
(2º Reis 4:7). 

 
➢ Pare de olhar para o que você não tem, e olhe para o que você tem! 

 
8. O que o Espírito Santo representa para você e sua família? 

 
➢ Sua casa é um lugar de vida pois onde o Espírito Santo está, é um lugar de vida! 

 
        
      Pr. Antônio Marcos Pereira Caldas. 


