
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 22/09/2019  

 
 
 
 

Célula 
Lugar de comunhão e cuidado! 

 

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. União da igreja em prol dos desejos de Deus para 
ela; 
 
4. Casa do Oleiro masculina, pelo trabalhar de Deus 
na vida dos participantes. 

 

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:  

   Centro de Treinamento Alameda: 9h 
   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) 
 

	

	

QUANDO TUDO COOPERA PARA O MEU BEM 
# Romanos 8.26-29 # 

	
INTRODUÇÃO: 

Esse é o capítulo do Espírito Santo, que nos inclui, que está conosco, nos sofrimentos do tempo 
presente, Ele gera em nós os frutos, Ele intercede por nós, Ele nos ajuda em nossas fraquezas.  
Ele irá nos ajudar a entendermos esse BEM. 

• O que não é esse BEM?  
• O que é esse BEM? 
• O que quer dizer SABEMOS? 

 
1. UMA CONVICÇÃO INABALÁVEL: FÉ 

A vida é feita de montes e vales, de alegrias e tristezas, prosperidade e perdas. Todas essas 
coisas cooperam para o nosso bem. Com isso Paulo não está dizendo que todas as coisas que 
acontecem conosco são coisas boas. Ao contrário, afirma que, mesmo que essas coisas sejam 
más, Deus cumprirá o seu propósito! 
• Vejamos essa verdade na vida de José: todo o mal intentado contra José resultou num bem 

maior, porque José amava Deus, tudo cooperou para o seu bem (Gêneses 50.20); 
• Também na vida de Davi: ele sabia por experiência que o Senhor estaria com ele naquele 

momento assim como esteve no passado. As circunstâncias eram totalmente contrárias, mas 
Davi SABIA (1 Samuel 17.37); 

• Na vida de Jó: todo o mal que Satanás intentou contra Jó, foi revertido e ele passou a 
conhecer Deus de forma mais intima, porque Jó amava a Deus (Jó 19.25-27); 

§ Quais situações, provações ou experiências vividas podem me fazer afirmar: EU SEI 
QUE ELE ESTÁ COMIGO E SE LEVANTA(RÁ) EM MEU FAVOR? 

§ Quais as dificuldades que eu já enfrentei que me tornaram semelhante ao Filho de 
Deus? 

§ Como elas afetaram o meu caráter? O que eu aprendi com as aflições? (Rm 8:18) 
 
  



	

	

2. UMA CONDIÇÃO INEGOCIÁVEL: OBEDIÊNCIA  
• O propósito de Deus quando enviou o seu filho, Jesus Cristo, foi nos salvar, mas isso não foi 

possível sem sofrimento; 
• O sofrimento, as dores, as perdas, as decepções... estão construindo e forjando em você o 

CARÁTER DE CRISTO! 
ð Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. E, sendo ele 

consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem 
(Hebreus 5.8-9); 
§ Que	lições eu aprendo com o meu passado? O que eu aprendi pelo que padeci? 
§ Como o sofrimento e as perdas, me levaram e tem me levado a cumprir o propósito 

de Deus? 
 

3. UMA VIRTUDE INDISPENSÁVEL: SABER ESPERAR (Romanos 8:26) 
. O que fazer quando parece que Deus está demorando?  
. Por que as coisas não acontecem logo? 
. Por que tenho que esperar? O que eu aprendo com a espera? 

• Uma das coisas mais difíceis em nossas vidas é o TEMPO DE ESPERA. Ninguém gosta de fila! 
Não gostamos de esperar e quando estamos na sala de espera de Deus, muitas perguntas 
surgem, o tempo parece não passar e pensamos que fomos esquecidos; 

• Quando estamos na sala de espera de Deus, aprendemos a orar como convém; 
• Deus tem um propósito e certamente se cumprirá! 

§ A espera pode fazer a nossa oração chegar do jeito certo no coração de Deus? 
§ Qual foi o tempo de espera mais difícil que você já passou? Qual foi o resultado? 
§ Você já recebeu uma palavra de instrução da parte de Deus? Como essa palavra 

afetou sua jornada? 
 
 

CONCLUSÃO: 
• Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, 

com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados 
de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. (2 Coríntios 3.17-18) 

 
 
 

Pr. Marco Silva 


