
ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia: 

01/09/2019.

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)

ESPERANÇA EM MEIO ÀS CRISES
# 1Pedro 1:3-9 #

INTRODUÇÃO:
Nesta carta Pedro procurava encorajar e confortar os cristãos em meio aos sofrimentos causados 

pela perseguição, levando-os a focar suas vidas no sofrimento de Cristo; também os encoraja buscar 
a santidade, a pureza e ao amor fraternal em meio às lutas (a presença de Jesus nos capacita e 
conforta, levando-nos a viver com os olhos no futuro). E Pedro termina alertando que o maior 
inimigo da igreja é Satanás, o qual precisa ser resistido com fé e autoridade.

1. PRECISAMOS ENTENDER, COMO IGREJA, POVO DE DEUS, QUE TEMOS NÃO SOMENTE UMA 
SALVAÇÃO, MAS TAMBÉM UM SALVADOR.

• Antes de olhar as circunstâncias, lutas e provações que vivemos, devemos levantar os olhos 
ao céu e exaltar aquele que nos amou até a morte (João 13:1).
 Não podemos valorizar uma salvação e desonrar o salvador (1 Pedro 1:18-19).

Salvação envolve regeneração (1 Pedro 1:3)

 Pela ação do Espírito Santo somos gerados em Cristo, nascemos de novo, nos tornamos 
filhos de Deus (João 1:12; Romanos 8:11-17);

 Uma vez salvos, experimentamos uma viva esperança pela ressurreição de Jesus. Sócrates 
dizia: “Não nascer é, inquestionavelmente, a maior felicidade”; “A segunda maior 
felicidade é, tão logo nascer, retornar ao lugar de onde se veio”.

Precisamos entender que a salvação traz recompensa e segurança (1 Pedro 1:4-5; Efesios 1:13-14)

 Herança incorruptível: não pode ser roubada pelo inimigo;
 Herança imaculada: livre do pecado;
 Herança imarcescível: que não pode ser alterada, não deteriora em valor ou beleza.

▪ Você sabia que salvação é um “ato” que fazemos quando aceitamos a Cristo, e 
conversão é um “processo” que dura uma vida inteira? Comente

2. PRECISAMOS ENTENDER, COMO IGREJA E POVO DE DEUS, QUE TEMOS NÃO SOMENTE UMA 
SALVAÇÃO, MAS TAMBÉM UM ESTILO DE VIDA.

 Deus nos salvou para vivermos em santidade (1 Pedro 1:15-16); também nos salvou do poder 
do pecado (Efesios 2:1-6);



 Salvação é Libertação por meio de Jesus (Romanos 8:1-9);
 É preciso reeducar a nossa mente (1 Pedro 1:13; Romanos 12:2); confiar mais na graça de Jesus 

(1 Pedro 1:13); entender as ameaças à santidade (1 Pedro 1:14; Romanos 12:2).
 Não é possível andar com Deus sem obediência!

▪ O que domina seus pensamentos? Comente
▪ Quais sentimentos governam seu coração?
▪ Quais atitudes prevalecem em sua vida?

3. PRECISAMOS ENTENDER, COMO IGREJA, QUE A MARCA DO SALVO DEVE SER O TEMOR AO 
SENHOR. VIVER COM REVERÊNCIA DIANTE DE DEUS. (1 Pedro 1:17-19)

• Devemos considerar a verdade de que teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo
(Romanos 14:10);

• O mesmo Deus que nos perdoa e salva é também o Juiz e julgador da história.

Seremos julgados por um Deus que tem caráter (1 Pedro 1:17);
 Ele não faz acepção de pessoas. Ele é imparcial. Julga os grandes e pequenos, ricos e 

pobres, homens e mulheres, doutores e analfabetos com a mesma medida de justiça;
 Ele julgará com base em nossas obras. Não haverá foro especial ou imunidade. Ele não 

inocenta o culpado (Salmos 32:1-11).
 Precisamos ter cuidado com o que estamos plantando em nossa vida (Gálatas 6:7-8);

A salvação custou um alto preço (1 Pedro 1:18-19);
 Todos os homens estavam mortos e cativos pelo pecado (Efesios 2:1-3);
 Pedro fala do preço da salvação (1 Pedro 1:18);
 Não somos resgatados da morte e do pecado por meio de valores e bens materiais;
 Estávamos na casa do valente, no império das trevas, prisioneiros de Satanás. Fomos 

libertos, resgatados por Cristo, mediante sua morte e ressurreição (Colossenses 1:12-14; Atos 

26:17-18);

• Precisamos entender que a salvação exigiu um sacrifício do Salvador (1 Pedro 1:19)

 Todos os homens estavam mortos e cativos pelo pecado (Efesios 2:1-3);
 Pedro fala do preço da salvação (1 Pedro 1:18);
 Resgatar significa libertar mediante o pagamento de um preço. No Egito exigiu a morte 

do cordeiro, o qual, apontava para Jesus (João 1:29);
▪ Considerando o caráter de Deus, como posso semear boas coisas em minha vida?

Comente
▪ Tenho compreensão do alto custo de minha salvação?

CONCLUSÃO:

• Uma esperança em meio às crises é evidenciada pelo amor. Viver em amor.

 Fomos salvos pelo amor. Fomos lavados e purificados de nossos pecados por um ato de 
amor;

 Fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo;
 Precisamos amar pelo fato de a vida ser breve;
 Não vale a pena expressar amor em velórios ou túmulos!

Pr Sebastião Brito Netto


