
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
12/05/2019. 

 
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 AS CRISES DA VIDA 
# Gênesis 21:8-21 # 

 

INTRODUÇÃO 
 

➢ Abraão é chamado de amigo de Deus. Mesmo assim, foi um homem, marido e pai, que enfrentou 

toda a sorte de crise. 

➢ Quando Sara se desentende com Agar, por causa de Ismael, os dois são colocados para fora de 
casa, com apenas um odre de água e um pão. 

➢ Agar representa a confusão dentro de casa. 

➢ No auge de sua dor e tristeza, quando ela pensa que tudo havia acabado, pensou em morrer. É 
nesse contexto que Deus se revela e traz consolo e esperança. (Gênesis 21:17-19). 

➢ Será sempre nas horas de lutas, dor e aflição, quando pensamos que tudo acabou, que Deus vem 
ao nosso encontro, nos socorre e nos dá uma visão. (Gênesis 21:19). 
 
1. Você já pensou que uma crise pode representar um recomeço em sua vida?  

 

I. PRECISAMOS APRENDER A CONFIAR NA SOBERANIA DE DEUS. (Apocalipse 1:18) 
 

➢ Mesmo na crise, Deus nos faz promessas.  (Jó 42:2) 
➢ A fidelidade de Deus é a fonte de toda provisão. (Salmos 23:1-5) 
➢ Precisamos cuidar, guardar o nosso coração nos tempos de crise. (Romanos 12:17-20) 
➢ O mundo dá muitas voltas. Quem está bem hoje pode ser visitado por crise amanhã. 
 

2. Quais perigos encontramos ou revelamos em nosso coração nas horas de crise?  
 

II. PRECISAMOS NAS HORAS DE CRISE, ABRIR A PORTA PARA OS IMPOSSÍVEIS DE DEUS (Mateus 
17:20). 

 
➢ Agar viu um poço no deserto. (Gênesis 21:19) 
➢ Deus está procurando crentes de olhos molhados e corações quebrantados.  (Salmos 126:5-6) 
➢ Mães que choram por seus filhos. (Juízes 5:12) 
➢ Precisamos enfrentar e vencer os nossos medos e fraquezas.  (Isaías 41:10) 



➢ A primeira palavra dita por Deus para Agar foi: “Não tenha medo!”. 
 
3. Será que podemos viver os impossíveis de Deus apenas quando estamos em crise? E 

quando não estamos?  

 

III. PRECISAMOS REAGIR COM FÉ NAS HORAS DE CRISE. “GIDEÃO” 
 

➢ Deus não nos deixa sozinhos nas crises. Ele socorreu Agar, deu sustento, direção e um futuro. 
(Gênesis 21:19-21) 

➢ Levante-se e lute! Tome tudo que Deus tem te dado, e vá em frente  
➢ Precisamos deixar nossas perdas e frustrações para trás e vivermos o novo tempo. (Isaías 

43:18-19) 
 

4. Como Deus nos vê nas horas de crise? (Gideão e Agar como eles se viam) 
 

 

CONCLUSÃO 
 

VOCÊ PODE SAIR E VENCER SUAS CRISES. 
 

➢ Creia que Deus está no controle. (Romanos 8:28) 
➢ Creia que Deus dará o escape, a solução. (1º Coríntios 10:13). 
➢ Tome uma atitude de fé, saia, vença seus limites e creia no impossível de Deus. 

 
5. Qual a maior crise que você já enfrentou na sua vida? Que atitudes você teve? 
6. Você já experimentou a presença e o poder de Deus em sua vida, nos momentos de 

dificuldades e grandes crises?        
 

 
Pr. Sebastião Brito Netto 


