Visão
Cada crente um Discípulo. Cada casa uma igreja.

ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia:
28/07/2019.

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.

•
•
•
•
•

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.

FAMÍLIA PRÓDIGA
# Lucas 15:11-32 #
INTRODUÇÃO
•

Vamos pensar nesta parábola como cada um dos personagens sendo um tipo de família e casamento:
1. O filho mais novo
. Uma decisão antes de entrar em ação, passa pelo pensamento e depois pelo sentimento
(penso, sinto, ajo).
 Este FILHO não saiu de casa de repente, ele não pediu sua herança de qualquer maneira;
 Esse FILHO já tinha feito viagem de fantasias, se imaginado longe da casa do pai, nas
festas, na prostituição;
 Muitos filhos, maridos, esposas estão em casa, mas o coração está fora, longe. Muitos
estão com a alma em outro lugar;
 O Pai poderia impedir aquele FILHO de ir, ele poderia negar a herança antes do tempo.
Mas o pai sabia que não poderia mudar o coração daquele FILHO;
 O Pai libera aquele FILHO, entrega a herança, porque sabe que aquele FILHO só vai
aprender através da dor (Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma” Salmos
106:15).
▪ Onde tem estado o meu coração? (Mateus 6:21 – retórica)
▪ O que eu posso fazer para manter meu coração nos propósitos de Deus para a
família?
2. O filho mais velho
 Quem é o FILHO mais velho sabe o peso que tem essa posição. Ele tinha aparência de
maduro. Ele ficou em casa, não pediu HERANÇA, era trabalhador incansável;
 Ele desempenhava o papel de maduro, mas era imaturo;
 Quantos estão perdidos dentro de casa. Cônjuges duros, que valorizam coisas e não
pessoas, sentimentos e afetos;
 Pessoas que com o passar do tempo se tornaram frias, sem riso, sem alegria e
contentamento, que não celebra, que consegue festejar;

 O FILHO mais velho se sentia credor. Que o pai lhe devia, ele tinha raiva do pai. Muitos
tem raiva de Deus e estão dentro da igreja, dentro de casa;
 Esse FILHO só é revelado na crise, muitos são assim só se tornam conhecidos quando a
casa cai, na dor e sofrimento.
▪ O que uma dificuldade vai revelar de mim? (retórica)
▪ Tenho uma verdadeira definição de quem eu sou, enquanto herdeiro do Pai? Ou
estou preocupado com o trabalho a ser desempenhado e minha herança?
▪ O que eu posso melhorar meu relacionamento com o meu Pai e meus irmãos?
(cônjuge e filhos)
3. O Pai
 Se você se encontrou na figura de algum desses filhos, precisamos amadurecer e entender
agora a figura do pai;
 Esse pai diz ao FILHO mais velho: Tudo que é meu é teu;
 Esse pai amava mais o FILHO do que as coisas e o dinheiro;
 Muitos tem medo de ser como este pai, porque tem medo de amar, de esperar, de se
arriscar em amor. De se entregar e dizer tudo é teu;
 Esse pai, ama como CRISTO amou a igreja.
▪ Minha casa tem sido lugar de perdão e restauração?
▪ O que eu posso fazer para que isso seja verdade em minha casa?

CONCLUSÃO
“Uma casa, uma família na figura do pai, é casa que tem festa, que já tem novilho preparado, que
tem perdão, que celebra os recomeços.”
I.
O perdão tem sido tão difícil nos nossos dias. Precisamos olhar no espelho e ver nossas falhas,
acabar com o dedo apontado, mas começar a abrir os braços;
II.
Vivemos um tempo de casas com muito pão, geladeira cheia, mas de corações vazios, casas
cheias de pessoas, mas habitadas pela SOLIDÃO.
III.
Hoje é o tempo para recomeçar!!

Jetro Paiva

