
ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia: 

25/08/2019.

Visão
Cada crente um Discípulo. Cada casa uma igreja.

Missão
Conquistar nossa geração para Cristo, através do discipulado e

Células que se multiplicam.

Motivos de Oração:
1. Pela Comissão de Sucessão Pastoral, para que haja 
sensibilidade quanto ao mover do Espírito de Deus, 
de quem as respostas virão!

2. Para que a Igreja tenha um desejo maior de se 
encher do Espírito Santo neste tempo especial;

3. Pela união da igreja em prol dos desejos de Deus 
para ela;

4. Pelo comparecer maciço da igreja nas vigílias de 
oração, entendendo o tempo de batalha que 
enfrentamos (o crente tem que andar de joelhos!);

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 reunião da Célula:

• Abertura: 03m - Louvor: 12m 

• Oração pelas necessidades: 10m

• Estudando a mensagem: 30m

• Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor)

• Comunhão: Confraternização (pode ser feita no início da reunião)

OS TRÊS DIAS
# Josué 1:1-11 #

INTRODUÇÃO:
• O povo à beira do Jordão e do outro lado, a terra da promessa;

• Tem promessas que estamos vendo, estão perto, mas ainda há um obstáculo a ser vencido;

• O Jordão é como uma fronteira, um limite a ser ultrapassado.

1. LEVANTE-SE AGORA 

• Muitas vezes Deus manda que nos levantemos ainda que chorando, doentes, fracos, não 
enxergando nada.

 Não espere estar totalmente bem para se levantar;

 Levante-se para ver o que Deus já fez, o que Ele já preparou, a porta que Ele já abriu;
 Ter consciência de sua fragilidade e humanidade pode ajudar na busca da plenitude de 

Deus;
 Levante-se para possuir a terra da sua promessa, que Deus já te deu (Josué 1:3);
 Levante-se pra sentir a força que você tem! Lembre-se “Porque quando estou fraco então 

é que sou forte” (2Corintios 12:10);
▪ Qual limite que eu preciso ultrapassar? Comente
▪ O que eu preciso fazer para passar o Jordão da nossa vida?

2. PROVEDE-VOS DE COMIDA (Josué 1:11)

 Aqui Josué estava falando de alimento, comida para o corpo;
 A Palavra de Deus alimenta nossa alma, nosso espírito. É o “alimento” que não perece!
 O que nos sustenta é a palavra que vem do Senhor, pois tudo vai passar, dinheiro, posição, 

dor, sofrimento, mas a palavra de Deus não passará! Ela permanece, cura, liberta, 
sustenta, traz vida, restauração, recomeço, libertação, ressurreição dos sonhos, vida 
eterna...
▪ Do que tenho me alimentado?

▪ O alimento (Palavra) que estou ingerindo, me deixa satisfeito, ou preciso buscar 

mais? Comente



3. SIGAM A ARCA (Josué 3:1-9)

• A presença de Deus é fundamental, necessária para nossa caminhada:
 Ela vai adiante, te mostrando o caminho;

 Ela vai na frente daqueles que andam em santidade;

 Ela garante tua Vitória!
▪ Como eu tenho sentido a presença de Deus na minha vida? Comente
▪ Como esta presença tem orientado a minha vida?
▪ As pessoas têm reconhecido a presença de Deus em minha vida?

4. CARREGAR AS PEDRAS, MEMORIAL, LEVANTAR UM ALTAR (Josué 4:1-9)

 Precisamos ser homens e mulheres de memórias e altares, que deixam marcas por onde 

quer que passemos;

 Carregue sempre aquilo que faz você lembrar dos milagres, das vitórias, dos impossíveis 

de Deus na sua vida, aquilo que te traz esperança (Lamentações 3:21);

 Josué levantou um altar no meio do Jordão e também fora dele;

 As gerações seguintes precisam saber o que o Senhor fez através de você (um altar para 

as próximas gerações) (Josué 4:20-24).

 Este povo passou, viveu tudo isso em três dias (Josué 1:11; 3:1-2)

▪ Que memorial eu desejo deixar nessa terra? Comente
▪ O que eu tenho carregado como memorial daquilo que Deus já fez na minha vida?

CONCLUSÃO:

• Existe um dia para começar, e um dia para acabar, nesse caso foram três dias.

 Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou;
 Nosso Deus é trino: Pai, Filho, Espírito Santo;
 Três testificam no céu: O Pai, a Palavra, e o Espírito;
 Três testificam na terra: O Espírito, a água e o sangue.

Existe um dia para começar tua luta, mas também têm um dia para terminar!

Pr Wavison Salgado


