Visão
Cada crente um Discípulo. Cada casa uma igreja.

ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia:
21/07/2019.

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.
Semana do Avivamento: 22/07 a 27/07

Programação para Célula:
Abertura: 03m - Louvor: 12m
Oração pelas necessidades: 10m - Palavra: 30m
Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor)
Comunhão: Confraternização.

PRESENÇA MANIFESTA
# 1ª Tessalonicenses 5.18, Êxodo 33.15 e Salmo 27.5 #
INTRODUÇÃO
➢ O apóstolo Paulo demonstra sua gratidão em suas cartas (aos Romanos, Coríntios, Efésios e
outras).
➢ Pode-se afirmar que a gratidão fez parte do ministério de Paulo, bem como da sua essência.
➢ A gratidão fica mais em evidência quando nota-se que apesar dos elogios, a igreja em Tessalônica
tinha seus problemas a serem resolvidos.
➢ Paulo os orienta e aconselha após a expressão de sua gratidão.
1. O que é ser grato? Qual o poder da gratidão nos relacionamentos?
I.

O PODER DA PRESENÇA.

➢ O Antigo Testamento está repleto de narrativas sobre aquelas que levavam a presença de Deus.
➢ A presença de Deus foi tão evidente na vida de Abraão, que até os ímpios que o cercavam
reconheciam a diferença que havia entre as suas vidas e a dele (Gênesis 21:22).
➢ Deus prometeu a Josué que nenhum inimigo poderia lhe resistir quando a presença de Deus
estivesse com ele (Josué 1:5-6).
➢ Deus disse a Gideão: ...O Senhor é contigo, homem valente...Vai nesta tua força e livra Israel
(Juízes 6:12,14).
➢ Deus preveniu Jeremias de que o país inteiro se viraria contra ele e rejeitaria as suas profecias,
mas não prevaleceriam contra ele. (Jeremias 15:20).
➢ Deus falou a Isaías de uma promessa especial que Ele faz àqueles que ama (Isaías 43: 1-5).
2. Como foi a experiência de encarar uma situação com a presença de Deus em favor de sua
vida?
I.I A motivação errada: “Quando o povo soube que o senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto
a sua opressão, curvou-se em adoração”. (Êxodo 4:31).

➢ O povo hebreu adorou o Senhor quando viu o que Ele podia fazer por eles.
➢ Sua principal motivação é evidenciada por suas atitudes e palavras quando estão sob pressão.
O desejo do povo ser livre está acima do anseio pela presença de Deus.
3. Você já se percebeu buscando Jesus pelo motivo errado? O que te levou a esse
entendimento?
I.II A motivação certa.
➢ “Se a Tua Presença não vai comigo, não os faça subir deste lugar” (Êxodo 33:15).
➢ Moisés declara: “Eu prefiro ter a Sua presença em um lugar detestável e desconfortável a estar
em uma terra de abundância e beleza sem a Sua presença”.
➢ Moisés desejava mais a presença de Deus do que suas bençãos prometidas.
II.

AS DUAS PRESENÇAS

➢ É preciso diferenciar a ONIPRESENÇA da PRESENÇA MANIFESTA.
➢ A onipresença é um atributo exclusivo de Deus: Ele está em todo lugar.
➢ “Para onde poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença?” (Salmo
139:7).
➢ Se não podemos sentir sua presença, não quer dizer que ele não está ali. Só não conseguimos
perceber isso.
➢ “Manifestar” significa “trazer do despercebido, insólito ou desconhecido para o visível, audível e
conhecido”.
➢ É quando o Senhor se revela não só ao nosso espírito, mas quando nossa mente e sentidos
percebem a Sua proximidade.
➢ Pedro exortou o povo sobre a presença manifesta no dia de Pentecostes (Atos 3.19-20).
4. Você ama a presença de Deus ao ponto de abrir mão de bençãos como Moisés fez?

III.

A PRESENÇA MANIFESTA

➢ A presença manifesta de Deus não tem forma estabelecida, mas a Palavra nos orienta como
buscá-la.
➢ Oração: 2 Crônicas 7:1.
➢ Adoração: 2 Crônicas 5:11-13.
➢ Comunhão: 2 Coríntios 13:13.
➢ Gratidão: Lucas 17.11-19 (10 leprosos) e João 11.17-43 (ressurreição de Lázaro).
5. Em que lugares você cria expectativas para a manifestação da presença de Deus?
6. O que nos levará a amar e buscar a presença manifesta de Deus?

Pastor João Brito

