ROTEIRO DE CÉLULAS

Visão
Cada crente um Discipulo. Cada casa uma igreja.

Referente a ministração do dia:
05/05/2019.

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.

DE VOLTA AO JARDIM
# Gênesis 2:4-8; 3:1-13 #
INTRODUÇÃO
Ø
Ø
Ø
Ø

Fomos criados imagem e semelhança de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
O jardim era um lugar de habitação.
Deus criou o homem e a mulher para cumprirem um propósito.
Deus passeava no jardim, na viração do dia, para estabelecer um relacionamento de intimidade
com o homem e a mulher.
1. O homem foi criado com o dom de autoridade (Gênesis 2:15-17).

Ø O homem deveria cultivar o jardim.
Ø O homem deveria escolher obedecer a orientação do Pai de não comer do fruto proibido.
Ø O homem deveria zelar por aquele ambiente e proteger a mulher.
•

De que forma, você homem, tem buscado exercer e compreender o dom dado por Deus
para sua vida?

2. A mulher foi criada com o dom de influenciar (Gênesis 2:20-23).
Ø A mulher foi criada para corresponder ao homem.
Ø A mulher foi criada para auxiliar o homem no cultivo do jardim.
Ø Os dois foram criados para multiplicar a visão e missão dadas por Deus.
•

De que forma, você mulher, tem buscado exercer e compreender o dom dado por Deus
para sua vida?

3. O homem e a mulher se desviaram da orientação do Pai e acreditaram na mentira
de satanás de que lhes faltava alguma coisa (Gênesis 3:1-4).
Ø Satanás continua utilizando as mesmas armas: dúvida, mentira e desejo.
•

De que forma, podemos juntos, destruir as artimanhas de satanás e estabelecer um
modo de vida que agrade ao Pai?

CONCLUSÃO
Deus deseja te colocar “DE VOLTA NO JARDIM”
Ø Ele enviou seu Filho para estabelecer uma nova aliança (João 3:16).
Ø Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade e destruir as armadilhas do
diabo (João 16:13)
Ø Ele quer nos encontrar de novo na viração do dia (Colossenses 3:1-2).
•

Decida hoje, estabelecer uma conexão com o Espírito Santo e trazer a existência todo o
propósito original estabelecido por Deus para sua vida e sua família.

Márcia Silva

