Visão
Cada crente um Discipulo. Cada casa uma igreja.

ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia:
14/04/2019.

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: 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.

UMA GUERRA QUE PRECISO GUERREAR
# Mateus 11:12 – I João 2:15-17 #

INTRODUÇÃO
➢ Batalha espiritual é conhecida como um tema que trabalha e desenvolve a libertação das
pessoas que se encontram oprimidas e cativas pelo mundo das trevas.
➢ No entanto, todo homem sem Jesus, também se encontra preso em seus pecados e delitos,
mantendo-o cativo, não somente desses pecados, mas também de Satanás. (Efésios 2:1-3).
➢ Segundo o apóstolo Paulo, Satanás cegou o entendimento dos homens para que não lhes
resplandecesse a luz de Deus, pelo evangelho. (2º Coríntios 4:4).
➢ Deus precisou se tornar homem e lutar as nossas guerras para nos libertar do pecado, das trevas
e da morte.
1. O que você aprendeu e quais as lições que levou para sua vida nas derrotas e vitórias das
guerras que já lutou?
I.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PRECISAMOS ENTENDER A DIMENSÃO DA GUERRA TRAVADA POR JESUS EM NOSSO FAVOR
Jesus guerreou desde o seu nascimento. (Mateus 1:18-21).
Ao nascer precisou fugir para o Egito, para não ser morto por Herodes.
Jesus enfrentou Satanás em várias guerras.
Após o batismo, foi para o deserto, onde ficou 40 dias.
Jesus guerreou a maior de todas as guerras na cruz.
Jesus enfrenta a morte, destrói o poder do pecado.
Jesus enfrenta a morte e a destrói, pelo poder da sua ressurreição.
Jesus, na cruz destronou a Satanás e o expôs publicamente.
2. Jesus lutou e venceu a guerra contra o pecado, você já se apropriou desta vitória na sua
vida?

II.
➢
➢
➢
➢
➢

PRECISAMOS ENTENDER QUE TEMOS UMA GUERRA PARA LUTAR (Mateus 16:24,25).
A guerra pela santificação.
A santificação é o desejo de todos que querem ver a Deus.
Santificação é o preço para resistir ao diabo.
Santificação exigirá perseverança para não fazer concessões ao pecado.
Não há como negociar com o pecado. Ele é o nosso inimigo.
3. Estamos em guerra espiritual todos dias, você já fez concessões ao inimigo?

III. PRECISAMOS GUERREAR A GUERRA EM FAVOR DOS PERDIDOS
➢
➢
➢
➢

Essa guerra exigirá um amor profundo a Deus.
O apóstolo Paulo é um grande exemplo de guerreiro pelos perdidos.
A salvação de sua família pode custar muito caro para você.
A salvação dos perdidos pode exigir um preço mais alto do que pensamos.
4. O que você está disposto a perder para ver a salvação da sua família e das outras pessoas?

CONCLUSÃO
CADA UM PRECISA GUERREAR SUAS GUERRAS
➢ O mundo → sistema de valores - influência da cultura e valores - padrões que são impostos.
➢ A carne → orgulho – desejos da carne, etc.
➢ Satanás → tentação – cativeiro – morte.
5. O mundo, a carne e satanás, contra qual você tem encontrado maior dificuldade em resistir
e vencer sua guerra?
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