Visão
Cada crente um Discipulo. Cada casa uma igreja.

ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia:
21/04/2019.

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.

A MENSAGEM DA CRUZ
# João 3:16; Mateus 16:24 #
INTRODUÇÃO
➢ Muitos não entendem a verdadeira mensagem da cruz. O grande amor de Deus em favor do
homem perdido.
➢ Paulo disse: “Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus
Cristo...”
➢ A cruz nos faz recordar de quem éramos. (Efésios 2:1-3)
➢ A cruz revela o preço pago por Deus, em Cristo, em favor do perdão dos nossos pecados.
➢ A cruz é o maior desafio a razão humana, onde o amor de Deus responde as profundas
necessidades do coração do perdido, perdoando, libertando e reconciliando-o com Deus.
➢ A cruz é loucura para o homem, mas é o poder de Deus para sua salvação. (1º Coríntios 1:18-21)
1. Observamos vários aspectos da cruz, mas para você o que significa a cruz de Jesus Cristo?
I. O PROPÓSITO DA CRUZ
➢ Pagar o preço dos nossos pecados. (Colossenses 2:13-15)
➢ Levar ao homem o reconhecimento das consequências de seus pecados. (Atos 17:30-31)
➢ A cruz tem poder de quebrar a maldição da morte. (Hebreus 2:14-15)
2. O propósito da cruz é reconciliar o ser humano com Deus, você já se reconciliou com Deus?
II. A MENSAGEM DA CRUZ
➢
➢
➢
➢
➢

Mensagem de amor e perdão: “Pai perdoa-lhes” (Lucas 23:34)
Mensagem de esperança de vida eterna. (Lucas 23:43)
Mensagem de libertação e salvação. (Lucas 23:45-46)
A cruz é um ponto de encontro: passado e futuro → morte e vida.
A cruz é um encontro de amor: cravos e sangue → amor e perdão.

3. A mensagem da cruz é de perdão, reconciliação, amor e salvação você faz parte desta
mensagem?

CONCLUSÃO
DEUS TEM UM PROPÓSITO EM SUA VIDA

➢ Ele revelou o seu amor naquela cruz.
➢ Todo o seu passado foi julgado e pago naquela cruz.
➢ “Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si
mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me;” (Mateus 16:24)
4. O que você vai fazer com o sacrifício de Jesus?
5. Você vai reconhecer, confessar e arrepender-se de seus pecados ou ignorar?

Pr. Sebastião Brito Netto

