
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
23/06/2019. 

 
 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 Templo Alameda  - 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. 
 

	
EM BUSCA DA CIDADE CELESTIAL 

# Hebreus 11:8,13,14 # 
	
INTRODUÇÃO 
 

Ø O Abraão não sabia o que esperava por ele. 
Ø Ele aprendeu muita coisa, edificou altares, serviu a Deus, teve seu filho e herdeiro. 
Ø Entendeu o principio de ser peregrino e estrangeiro Abraão habitava em tendas.  
Ø Abraão estava em busca de uma pátria, há uma pátria celestial. 
Ø Devemos nos preparar para morarmos nesta pátria celestial. 
Ø Temos um lugar para morar uma casa, apartamento, sitio um bom lugar para morar. 
Ø Existe um lugar superior uma nova pátria para onde vamos, o perigo é de estarmos tão 

acostumados com esta pátria terrena aqui de baixo que nos esquecemos da pátria celestial. 
  

1. Você é uma pessoa que entendeu que a sua morada não é terrena e sim celestial? 
2. Você vislumbra a pátria celestial ou ainda está preso a sua morada terrena, acostumado com 

este mundo? 
 

Ø Há um lugar melhor, superior uma morada eterna e celestial. (Efésios 3:2,4,9) 
“2 se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós 
outros;” 
“4 pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,” 
“9 e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou 
todas as coisas,” 

Ø O nosso Deus se revela ao homem e a nós de forma progressiva 
Ø Uma verdade sempre será uma verdade (vai se desenvolvendo) 
Ø Ele nunca para, nunca termina, quanto mais perto de Jesus estamos mais Ele vai se revelando 

para nós. 
Ø Antes de nascermos, já tínhamos nascido no coração de Deus (Efésios 2:7-8) 

  
3. Você é uma pessoa que está perto de Jesus é íntimo de Deus? 
4. O que o Senhor Jesus tem revelado a você? 

 



Ø Palavra século no grego aión, século tempo indeterminado. 
Ø Tempo muito longo (para sempre, perpetuamente, tempo de vida, geração e eterno, nos liga a 

eternidade) 
Ø Estamos neste século presente, então existe século passado e existe século futuro. 
Ø Eternidade é um lugar que perdemos de vista. 
Ø Deus deseja nos levar a um lugar de revelação continua e eterna. 
Ø O evangelho eterno, revelação (Apocalipse 14:6)  
Ø O que você foca expande, na medida que você ama aquilo. 
Ø Se você ama a verdade ela vai crescer para você. 

 
5. O seu foco é viver o evangelho eterno de Jesus Cristo aqui na terra? 

 
Ø Aión algo que não tem fim e não teve princípio. 
Ø Jesus não teve principio de dias e não tem fim de dias. 
Ø Viveremos uma revelação do evangelho eterno, por toda eternidade. 
Ø O seu proposito de vida tem que ser eterno. 
Ø Ganhar almas para Cristo proposito eterno 
Ø O que você faz tem um valor eterno. 
Ø O que é importante vai durar para sempre. 
Ø Se estamos perto de pessoas que não estão indo para o céu elas são prioridade 
Ø A visão do céu e de Jesus Cristo são eternos. 
Ø Nós somos eternos. 

 
6. O que estamos fazendo com o valor eterno que Deus nos deu? 
7. O que é importante vai durar para sempre. Você ama as pessoas e deseja levá-las com você para 

a morada celestial?  
 
 
       Pr. José Rodrigues  
 


