
ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia: 

07/07/2019.

Visão
Cada crente um Discípulo. 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.

4. Pelo culto na Arena.

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.

GILGAL, UM LUGAR DE ALINHAMENTO COM O CÉU
# Josué 5.1-15 #

INTRODUÇÃO

A geração dos israelitas que atravessou o Rio Jordão, era uma geração que vivia entre
dois momentos: eles não tinham vivido o Egito, o cativeiro, a opressão de Faraó, o processo de
libertação, eles haviam nascido no deserto. Apenas ouviam dos seus pais e amigos, sobre um
passado muito difícil, e a tremenda intervenção de Deus, tirando-os do Egito.  Mas esta geração
também ainda não havia vivido a promessa, experimentado a tão sonhada e almejada Terra
Prometida.

Agora eles estavam diante da terra, Gilgal era a ÚLTIMA PARADA antes da conquista, e
vamos aprender muitas lições importantes neste lugar.

Sabe quando você está diante de uma conquista?  Quando está quase lá, falta muito
pouco.

Parece que você sente que está muito perto a vitória, o cumprimento da promessa. Mas
precisa dar um passo, precisa romper, sair do círculo e ir além. Este é o momento que Israel vive.

1. Como é estar sem forças diante de uma conquista e precisar de um último fôlego para 

prosseguir? Quais as sensações e memórias? 

I. O DESAFIO É SEMPRE MAIOR DO QUE NÓS.

➢ “...pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa 
vontade dele.” (Filipenses 2:13).

➢ ”Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: ‘Não por força nem por violência, mas pelo meu 
Espírito’, diz o Senhor dos Exércitos.” (Zacarias 4:6)

➢ Deus sempre vai te dar uma promessa, uma terra, que você não tem condições de conquistar.
➢ Ele faz isso justamente para que a glória não seja tua.

2. Você já conquistou coisas que não imagina que seria capaz? Já se viu diante de grandes 
desafios? Compartilhe com o grupo.



II. UMA NOVA DIMENSÃO DA GRAÇA.

➢ A promessa é maior, a terra é maravilhosa, mas será preciso sair do CÍRCULO, sair de uma 
dimensão e entrar em outra, e nesta nova etapa, haverá guerras, lutas e lágrimas. 

➢ Será preciso lutar para conquistar. 
➢ É neste momento que muitos param, desistem e ficam em Gilgal, pois toda conquista tem um 

preço, e a graça de Deus, não nos isenta da dor, mas nos sustenta na dor.

III. A ALIANÇA VEM ANTES DA CONQUISTA.

➢ “E no dia oitavo se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio”. (Levítico 12.3)
➢ “Hoje removi de vocês a humilhação (o opróbrio) do Egito”. (Josué 5.9)
➢ Deus diz a Josué: Antes da conquista, antes da promessa, eles precisam estabelecer uma aliança 

comigo. 
➢ A circuncisão fala de remover, arrancar algo de nós.  A geração dos pais tinha morrido no deserto, 

porque haviam saído do Egito, mais o Egito não tinha saído do coração deles, estavam sempre 
querendo voltar. 

3. O que Deus já pediu em aliança com sua vida? E qual foi a promessa?

IV. É PRECISO SE HUMILHAR E SE EXPOR PARA SAIR DE GILGAL.

➢ Todos nós herdamos dos nossos pais a mesma tendência de agir como eles agiram no Jardim do 
Éden. Estamos sempre nos escondendo, as vezes queremos nos esconder de Deus e até de nós 
mesmos. 

➢ Para Deus circuncidar nosso coração precisamos ter coragem de entrar na tenda, e nos expor, 
nos humilhar.

V. TODA ALIANÇA TEM PERDA, TEM SACRIFÍCIO.

➢ Não existe ganho sem perda. Jesus disse: Para ganhar a vida eterna, precisamos perder a nossa 
vida. Todo sacrifício exige uma entrega, uma oferta.

➢ Para sair de Gilgal, para conquistar a terra, era preciso deixar algo para trás. Eles tinham que abrir 
mão. Esse é o nosso desafio: abrir mão, entregar tudo no altar de Deus. Nunca vamos avançar 
olhando para trás.

“Você só vai ter o tudo de Deus, quando Ele tiver tudo de você”.

4. Quais os apontamentos do céu vieram ao seu coração durante essa palavra? 

“O lugar da sua maior perda, será o lugar do seu maior ganho. O lugar da sua maior vergonha 
será o lugar da sua maior honra”.

Pastor Marcelo Toschi


