
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
16/06/2019. 

 
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. 

 

HERÓIS DA FÉ: ATITUDES DE UM VENCEDOR  
# 2º Timóteo 4:9-18 # 

 

INTRODUÇÃO 
➢ No ano de 64 D.C., no dia 18 de julho, aconteceu um grande incêndio em Roma.  

➢ Devido a rumores que o próprio imperador, Nero, era responsável pelo incêndio, Nero começou a 

culpar os cristãos e suscitou uma perseguição, lançando muitos deles aos cães, enquanto outros 

eram crucificados e queimados vivos.  

➢ Nessa época foram escritas as últimas palavras do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo. A perseguição 

aos cristãos estava terrível: Paulo estava prestes a ser morto.  

 

I. 1ª ATITUDE: NÃO FICAR SOZINHO 
 

➢ Heróis precisam de amigos. Não vivem sozinhos, sobretudo, nas horas mais difíceis.  
➢ Procura vir ter comigo depressa, 2º Timóteo 4:9 
➢ Amigo, todos precisamos ter.  
➢ Amigo é aquele que chega na sua casa quando todos já foram embora. 
➢ Amigo te confronta em particular e te elogia em público. 
➢ Na hora da crise precisamos ter alguém do nosso lado. 
➢ Na hora mais difícil: Jesus está com os seus amigos, e os chama para mais perto. 
➢ Amizade é poder falar tudo... Dar a conhecer tudo (João 15:15) 
➢ Amizade é ter fé e confiança no outro. (Tiago 2:23) 

 
1. Você já passou por algum momento difícil sem ter um amigo ao seu lado? Como foi esta 

experiencia?  
 

II. 2ª ATITUDE: APRENDER COM O PASSADO (2º Timóteo 4:10) 
 
➢ Podemos nos “alimentar do passado”. 
➢ A memória pode ser uma fonte de água suja em nossos corações. (Filipenses 4:8) 
➢ Demas é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento. (Cl 4:14; Fm 24; 2Tm 4:10) 
➢ Na primeira vez, era um cooperador.  
➢ Na segunda vez, seu nome é apenas mencionado. 
➢ Na terceira vez, ele é apresentado como um desertor. 



➢ Não apenas deixou o apóstolo, mas o deixou numa situação difícil, ou seja, o desamparou. A 
separação não foi somente geográfica, mas também espiritual. 

➢ Não fique lembrando do passado de forma amargurada (cuidado com esse alimento), você irá 
passar muito mal. 
 
2. Estamos sujeitos a nos decepcionar com pessoas que amamos e confiamos, e se isso 

acontecer, qual deverá ser nossa reação?  
 

III. 3ª ATITUDE: PERDOAR (2º Timóteo 4:11) 
 

➢ Só Lucas está comigo. Toma Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 
(2 Timóteo 4:11) 

➢ A Semelhança de Jesus, Paulo ensina que perdoar é tornar o outro: ÚTIL.  
➢ Você nunca foi tão grande, quanto no dia em que foi humilde.  
➢ Jesus ensina a voltar ao lugar da dor... da traição e ...ressignificar, tornar o outro útil. 

 
3. Cite exemplos de como podemos tornar útil novamente aquela pessoa que nos causou dor, 

enganou, traiu ou abandonou. Como podemos ficar livres da dor causada?  
 

IV. 4ª ATITUDE: ALIMENTAR-SE DA PALAVRA (2º Timóteo 4:13) 
 

➢ Nas horas mais difíceis precisamos abandonar os sentimentos e viver por princípios.  
➢ Não se alimente de amargura, abandono, desamparo... alimente-se da PALAVRA DE DEUS. 
➢ Nas lutas da vida, nas prisões, nos cativeiros... precisamos da PALAVRA DE DEUS. 

 
4. Cite algo que você encontrou na PALAVRA DE DEUS e em seus princípios, que marcou e fez 

a diferença naqueles momentos difíceis, ou em alguma decisão que precisou tomar. 
 

V. 5ª ATITUDE: OFEREÇER A OUTRA FACE (2º Timóteo 4:14) 
 
➢ Lá dentro você fala, ele me paga. Você não fala nada, não faz nada, mas aguarda a hora da 

vingança.  
➢ Pessoas que buscam o seu mal... o que fazer com elas?  
➢ Não confie no seu coração... confie na Graça de Deus. 
➢ Perdão não é natural..., mas ele é maior que a mágoa.  
➢ Pai perdoa-lhes. 

 
5. Como oferecer a “outra face” para uma pessoa que te magoou?  
 

VI.  6ª ATITUDE: DEPENDER DE DEUS (2º Timóteo 4:16,17) 
 

➢ Todos abandonaram Paulo. Ele amou, socorreu, orou, ajudou... mas na hora que ele precisou 
NINGUÉM o socorreu.  

➢ Pode faltar o apoio da Terra, mas jamais faltará o apoio do CÉU.  
➢ Deus nunca permitirá que você passe por algo que não possa suportar.  

 
6. Como viver na dependência de Deus, mesmo que tudo pareça desmoronar a nossa volta? 

 

CONCLUSÃO 
O Senhor me livra, me socorre, me guarda e prepara para mim morada celestial.  
            

Pr. Marco Silva 


