
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
24/03/2019. 

 
 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. 
 

Programação para Célula: 
Abertura: 03m - Louvor: 12m  
Oração pelas necessidades: 10m - Palavra: 30m 
Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor) 
Comunhão: Confraternização. 

 

 

MOTIVOS QUE TIRAM PESSOAS DA PRESENÇA DE DEUS 
# Marcos 10:17-31 # 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

➢ O dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores do mundo. 

➢ Pessoas se casam, se divorciam e matam por dinheiro. 
➢ No Sermão do Monte, Jesus adverte que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. (Mateus 6:24) 
➢ De todas as pessoas que vieram a Jesus, esse homem é o único que saiu pior do que chegou. 

Ele foi amado por Jesus e desperdiçou sua melhor oportunidade. (Marcos 10:21) 
➢ Este é o perfil de um homem insatisfeito que procura algo que preencha o vazio do seu 

coração... jovem – rico – influente – virtuoso ... mas insatisfeito. 
 

1. Na sua opinião quais são os principais motivos que tiram as pessoas da presença de Deus? 
 

I. Jesus tem encontrado muita gente rica, mas insatisfeita e enganada (Marcos 10:17-22) 
 

➢ Um homem rico, mas insatisfeito espiritualmente. (Mateus 19:20) 
➢ Um homem rico, mas sem salvação. (Marcos 10:17) 
➢ Um homem pode buscar a Deus e continuar enganado a respeito da salvação. Salvação não é 

questão de mérito. (Efésios 2:8-9) 
 
2. O que pode estar gerando insatisfação e engano na sua vida? 

 

II. O amor e as riquezas têm tirado muitas pessoas da presença de Deus (Marcos 10.23).     
 
➢ Este jovem estava totalmente enganado acerca da verdadeira riqueza. 
➢ Confiar na riqueza impede o homem de confiar em Deus. (Marcos 10:23-25) 
➢ O dinheiro é mais que uma moeda; ele é um “deus” – “Mamon”. 
➢ Não é possível servir a Deus e a Mamon. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão”. 

 
3. Qual o papel que o dinheiro exerce na sua vida? 



4. Você entende que o dinheiro pode ser um deus na nossa vida? 

 

III. Permanecer na presença de Jesus exige renúncia e abnegação. 
 

➢ Salvação produz abnegação. 
➢ Salvação produz motivação “...Por amor de mim e do evangelho”.   
➢ Precisamos fazer a coisa certa com a motivação certa. Não servimos a Deus por aquilo que Ele 

nos dá, mas por quem Ele é.  
➢ Salvação produz recompensa. Recompensa imediata e futura. (Marcos 10:30) 
 
5. O que você já precisou renunciar para servir a Jesus? 

 

CONCLUSÃO 
 

UM ENCONTRO COM DEUS 
 

➢ Pode exigir de você uma posição sobre os valores presentes em seu coração. 
➢ Pode exigir renúncia de sua posição momentânea, em favor de uma posição eterna. 
➢ Pode decidir sua posição diante de Deus e da eternidade 

 
6. Como podemos então permanecer na presença de Deus? 
7. O que você está disposto a renunciar ou abandonar hoje, para continuar na presença de Deus? 

 
 
 
       Pr. Sebastião Brito Netto  


