
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
28/04/2019. 

 
 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: 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. 

 

 

 

VENCENDO OS INIMIGOS DA PROMESSA 
# Êxodo 3:1-15 #  

 

INTRODUÇÃO 
 

➢ Deus que se apresenta a Moisés de uma forma extraordinária, e que vêm cumprir a 

promessa que fez a Abraão a mais de 400 anos. Um Deus que é fiel, que ouve o clamor, a 

aflição e que chega a descer para livrar o seu povo. 

➢ Deus está ouvindo o seu clamor, sua aflição e, no tempo certo, Ele vai descer e te atender. 

➢ Nosso Deus é um Deus de Promessas e tudo que Ele promete se cumpre. 

➢ As promessas nos fazerem sonhar, ativam a esperança por algo que nossos olhos não 

conseguem ver, mexe com nossas emoções. 

➢ Estão ligadas com a palavra de Deus, com a fé e com os nossos posicionamentos. 

 
1. Qual a promessa de Deus que você está esperando se cumprir?  

 

I. AS PROMESSAS DE DEUS VÊM ACOMPANHADAS DE CONDIÇÕES  
 

➢ Obediência - Deuteronômio: 28; 1-2 -Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo 
cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te 
exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te 
alcançarão todas estas bênçãos: 

➢ Santidade - Josué 3;5 -Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará 
maravilhas no meio de vós. 

➢ Aliança - Salmo: 105;7-11. Ele é o Senhor, nosso Deus; os seus juízos permeiam toda a terra.  
Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações; da aliança 
que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque; o qual confirmou a Jacó por decreto e a 
Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança.  
 

➢ As promessas do Senhor são para todos os filhos que:  

• Obedecem a sua palavra 

• Andam em santidade 



 

 

• Permanecem na Sua aliança 

• Andam no seu propósito 
 
2. Quais destas condições acima você tem mais dificuldade de viver? 

 
II. ALGUNS INIMIGOS QUE NOS IMPEDEM DE VIVER AS PROMESSAS 

 
➢ Você mesmo: Da mesma forma que dentro de nós temos tudo que precisamos para vivermos as 

promessas, também temos muitas coisas que nos impedem de vivermos. 
➢ Falta de Visão: A falta de visão nos paralisa, precisamos enxergar como Deus enxerga. 
➢ Num. 13 – Os 12 espias só conseguiram ver as dificuldades da terra, mas Josué e Calebe 

conseguiram enxergar como Deus desejavam. 
 

3. Como você tem enxergado as promessas de Deus para sua vida? 

 

➢ Tempo: Ele é um constituidor ou destruidor. 

➢ Deus usa o tempo para nos capacitar, o diabo usa o tempo para nos fazer desistir. 

➢ Muita gente desiste porque não consegue esperar o tempo até o cumprimento da 

promessa, então se precipita ou desiste. 

➢ Essa constituição nos habilita para vivermos as promessas e para que Deus trabalhe. 

➢ As vezes o tempo da espera é a disciplina e correção de Deus. 

➢ Não há nada que Deus não possa nos dar, o problema está em nós. 

➢ Resista ao tempo mais um pouco, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as 

promessas, Ele não tarda e nem falha, mas chega na hora certa. 

 

4. Como seria se Ele falasse o dia do cumprimento da promessa, como nós iríamos 

reagir? 

 

➢ Os gigantes: As dificuldades, lutas, obstáculos, tudo aquilo que parece impossível de ser 

vencido. 

➢ Para vencer os gigantes, você precisa ir na força do Senhor dos exércitos. 

➢ Não há nada e nem ninguém, mais forte, poderoso, e maior que o nosso Deus. 

 

5. Quais gigantes tem o impedido de conquistar suas promessas?  

6. Quais armas você tem usado para enfrentar os gigantes? 

 
       
 
      CONCLUSÃO 
 

➢ Como conseguir viver o cumprimento da promessa do Senhor 
 
 
 

       Pr. Wavison Salgado 


