ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia:
10/03/2019.

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.

Visão
Cada crente um Discipulo. Cada casa uma igreja.
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.

RESTAURANDO RELACIONAMENTOS
# Tiago 3:13-18 #
“Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes
amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria
que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra
perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia
e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz.”

INTRODUÇÃO
➢ O mundo vive uma crise de relacionamentos. São conflitos entre pessoas, famílias,
instituições e nações.
➢ Muitos conflitos estão relacionados pelo preconceito racial, cultural, social e religioso.
➢ Precisamos ter e desenvolver um espirito de sabedoria para fortalecer os relacionamentos.
➢ Estamos sendo desafiados a desenvolver relacionamentos saudáveis
1. Você reconhece ter dificuldades em desenvolver relacionamentos?
2. Como podemos desenvolver relacionamentos saudáveis com pessoas que pensam diferente,
culturalmente, socialmente e religiosamente?
I. PRECISAMOS VIVER COM MAIS INTEGRIDADE (Tiago 3:13-17)
➢ Pureza – referência do caráter de Jesus.
➢ Honestidade – ser sal e luz – revelar poder de restaurar e fortalecer relacionamentos.
➢ Precisamos revelar um coração pacificador. Precisamos aprender a viver e desenvolver a paz.
3. Você tem revelado um coração pacificador em seus relacionamentos?
II. PRECISAMOS BUSCAR E DESENVOLVER A SABEDORIA QUE VEM DO ALTO (Tiago 3:17)

➢ Uma das marcas da sabedoria é a moderação → pessoas que revelam equilíbrio nas palavras e
ações. Não perdem o controle nos momentos de conflitos ou crise.
➢ Revelar compreensão com a realidade do outro. Procurar entender as razões de suas palavras e
ações.
4. Você é uma pessoa que procura compreender as razões e ações das outras pessoas ou tem
que ser do jeito?
III. A SABEDORIA DO ALTO É TRATÁVEL E CHEIA DE MISERICÓRDIA.
➢ Ser sensível a receber coisas novas – ser ensinável. Precisamos entender a diversidade do corpo
de Cristo. Desenvolver mutualidade e cooperação.
➢ Entenda que a ênfase dos relacionamentos não são os erros.
➢ 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.
5. Razão e sabedoria. Qual contribui mais nos relacionamentos?
6. Você valoriza as pessoas nos relacionamentos ou apenas critica quando cometem erros?
CONCLUSÃO

Deus quer restaurar seus relacionamentos e sua vida.
➢ Deixe Deus cuidar de você – abra o seu coração – seja honesto com Ele – Ele vai te ajudar.
➢ Pare de culpar os outros por seus problemas ou fracassos.
➢ Revele um coração cheio de misericórdia, assim você também será tratado com a mesma medida.

Pr. Sebastião Brito Netto.

