
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
26/05/2019. 

 
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. 

 

 

RESTAURANDO UM LEGADO DE FAMÍLIA 
# Gênesis 37:1-11 # 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
➢ Toda família, feliz ou triste, tem um histórico, um passado que precisa ser passado a limpo. 

➢ Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas de Deus, canalizadores de promessas, mas viveram lutas, 

dores e perdas. 

➢ José teve sonhos. Mas antes de viver a vitória dos sonhos, sofreu toda a sorte de perdas. 
 
1. Existe algo no seu passado que pode estar prendendo você, que precisa ser passado a 

limpo?  
 

I. PRECISAMOS IDENTIFICAR E TRATAR DAS CAUSAS DE NOSSAS PERDAS (Gênesis 42:7). 
 

➢ José foi rejeitado por seus irmãos, é lançado no poço, humilhado e vendido. O cativeiro foi o 
seu destino. 

➢ “Ter sucesso não garante esquecer o passado”. 
➢ Um coração ferido não se mostra. 
➢ José achava que seus irmãos estavam mortos para ele. Ele os ignora, finge não reconhece-los. 
➢ No tempo da dor e das perdas acumulamos máscaras. 
➢ Um coração ferido perde a capacidade de confiar nas pessoas.  (Gênesis 42:8,9) 
➢ O tempo não apaga as dores.  
➢ A distância não produz cura. 
➢ Espiritualidade não significa alma saudável. 

 
2. Você sofre com alguma dor na sua alma que te impede de confiar nas pessoas?  

 

II. PRECISAMOS TRILHAR TODAS AS ETAPAS PARA TRATAR NOSSAS FERIDAS E ENCONTRAR A 
CURA 

➢ Quando José reconhece seus irmãos, ele usa de todas as estratégias para se manter no oculto, 
se esconder de seu passado. 



➢ Mas, quando se revelou aos seus irmãos e chorou, abraçou e perdoou, a cura chegou! 
➢ Precisamos dar nomes a nossa dor e tirar as máscaras da fuga, da vingança etc. 
➢ José tomou a decisão de ser curado. Ele decidiu tirar as máscaras. 
➢ Se queremos cura, precisamos ser verdadeiros. Expressar nossos sentimentos sem reservas. 
➢ Ele reconhece quem é: “Eu sou José, aquele que vocês venderam”. 
➢ A minha dor tem nome. “Eu sou aquele que vocês humilharam, jogaram no poço e depois 

venderam”. 
➢ Esconder o passado é abortar todo o processo de cura e restauração. 
➢ Guardar o lixo é marcar uma sentença de morte. (úlceras, câncer, dor de cabeça e frustração). 

 
3. Você ainda tem feridas escondidas do seu passado que ainda machucam e que tem 

impedido a cura e restauração da sua vida?  

 

III. PRECISAMOS DE RESTAURAÇÃO PARA TERMOS UM LEGADO DE FAMILIA (Gênesis 45:1-7) 
 

➢ A confissão do passado. Tirar as máscaras. 
➢ A decisão de perdoar seus agressores. (Gênesis 45:2-7) 
➢ Quando perdoamos, voltamos a sentir o desejo de abraçar e rever pessoas que antes 

ignorávamos.  (Gênesis 45:14,15) 
 
4. Em qual momento você entendeu a necessidade de perdoar pessoas que te agrediram e 

ofenderam? Você pode compreender o quanto o perdão é restaurador na sua vida? 
 

 

CONCLUSÃO 
 

PODEMOS VIVER UM TEMPO DE RESTAURAÇÃO 
 
 

➢ A restauração de José era o único caminho dele receber a benção e o legado de seu pai. 
(Gênesis 48:3,4). 

 
 

5. O que é preciso acontecer para que a restauração de Deus aconteça na sua vida? 
 

 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


