ROTEIRO DE CÉLULAS

Visão
Cada crente um
Discípulo. Cada casa uma igreja.

Referente a ministração do dia:
14/07/2019.

Missão
Conquistar nossa geração para Cristo, através do discipulado e
Células que se multiplicam.

Motivos 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 - P
 alavra: 30m
Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor)
Comunhão: Confraternização.

LIBERTAÇÃO E ESPERANÇA
# Mateus 12:8-21 #
INTRODUÇÃO
A igreja pode ser um lugar onde se vive grandes paradoxos espirituais. Amor e ódio no lugar de
adoração.
● Uma sinagoga, lugar de ensino da palavra de Deus. Lugar onde mestre e aprendiz se encontram.
Lugar onde Deus deve ser pregado e conhecido.
● Havia um homem com a mão mirrada. Mas por ser sábado, não era lícito receber a cura. (Mateus
12:10)

● Podemos entender que o lugar de adoração, que atrai a presença de Deus, foi ocupado pela
religião, regras que oprimem e afastam o homem de Deus.
Obs.: Jesus revela o coração do homem: Temos motivação de cuidar das coisas que valorizamos, mas
desprezando o homem falido, ferido, que precisa tanto de Deus. ( Mateus 12:11,12).
1. Precisamos entender que os milagres vão acontecer quando decidimos viver os propósitos de
Deus na igreja (Mateus 12:13)
. A igreja deve viver os milagres no seu cotidiano.
⇨ Ele tinha sua mão direita sem vida. Estava seca.
⇨ Tem muita gente sem vida em nossos cultos, vivendo um tremendo deserto, esperando
um milagre.
▪ Você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Comente
▪ Tenho eu vivido os milagres de Deus em meu dia a dia?
▪ O que tem me impedido de viver (testemunhar e/ou ser canal para) estes
milagres?
2. Precisamos entender a profundidade da missão que Deus confiou a igreja (Mateus 12:18-21)
⇨ Precisamos aprender com Jesus, como ser igreja (simplicidade em vez de holofotes;
humildade em vez de orgulho)
⇨ Precisamos aprender com Jesus como realizar a obra no poder do Espírito Santo. (Mateus
12:18).

⇨ Precisamos aprender a exercer autoridade sem autoritarismo e arrogância (Mateus 12:19)
⇨ Jesus nos ensina a não desistir de ninguém (Mateus 12:20)
▪ Você lembra da Missão da igreja (cada crente um discípulo...)?
▪ Como eu estou contribuindo para o sucesso da Missão?
3. Precisamos entender a extensão do amor de Deus em Cristo Jesus (Mateus 12:20)
⇨ Jesus usou o seu poder para perdoar, curar e restaurar pessoas (o poder de Jesus não é
usado para esmagar os fracos, mas para ajudá-los a ficar em pé e restaurá-los) (Mateus
12:10-13).

▪

Como o amor de Deus que está em Cristo Jesus e me alcançou tem transbordado
na vida dos que se achegam a mim, dos que estão perto?

CONCLUSÃO
LIBERTAÇÃO TRAZ ESPERANÇA AO CATIVO
“E no seu nome os gentios esperarão” (Mateus 12:21)

I.
II.
III.

Jesus é o enviado de Deus.
O nome de Jesus é o único nome capaz de trazer esperança ao perdido e cativo. (Atos 4:12)
Jesus é o único mediador, Ele é o único salvador.
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