
 

 

Informar das Atividades Semanais - 2ª terça-feira  do mês: Treinamento Avançado  de 
Líderes | TERÇA: Reuniões de Oração, às 9h, no Auditório Kids | SEXTA: Culto de 
Libertação, às 20h | SÁBADO: Culto m.HOLY - Juventude, às 19h | DOMINGO: Centro de 
Treinamento Alameda, às 9h /  Culto de Celebração, às 10h e 18h30 (Sede e Santa 
Felicidade).

ROTEIRO BASE – 10/11/2019 
 

COMO A IGREJA DEVE DESEMPENHAR A SUA MISSÃO? 
# Atos 1.3-11 # 

 

INTRODUÇÃO: 
Quando nosso Senhor deixou a Terra, Ele deu aos discípulos uma tarefa assustadora e 

desafiadora: “Anunciar a boa notícia de arrependimento pelos pecados a todo o mundo” (Lucas 

24.47).  
• A missão da igreja é fazer e ensinar o que Jesus começou (Atos 1.1); Mas Jesus não nos 

deixou sem as ferramentas que precisamos para realizar o trabalho; 
• O texto revela quatro ferramentas essenciais para fazer a obra de Jesus: a igreja deve 

ter uma base sólida, força suficiente, um foco nítido e uma esperança segura; 
• A base sólida consiste na ressurreição de Jesus Cristo e a mensagem do Seu reino (Atos 

1.3); a força necessária é a presença do Espírito Santo (Atos 1.4-5, 8); o foco nítido é a 
grande comissão (Atos 1.6-8); e a esperança é a certeza da segunda vinda de Jesus Cristo 
(Atos 1.9-11). 

 

I. A IGREJA DEVE TER UMA BASE SÓLIDA (Atos 1.3) 
1. Jesus apresentou-se vivo a:  

§ As mulheres no túmulo (Mateus 28.9, 10); Maria Madalena (Marcos 16.9-11; João 
20.11-18); Dois homens no caminho de Emaús (Marcos 16.12; Lucas 24.13-32); Pedro 
em Jerusalém (Lucas 24.34; 1 Colossenses 15.5); 

§ Dez discípulos (Lucas 24.36-43; João 20.19-23); Onze discípulos (João 20.24-29; 1Corintios 
15.5); Sete discípulos pescando no Mar da Galiléia (João 21.1-23); Onze discípulos 
na Galiléia (Mateus 28.16-20; Marcos 16.14-18); 

§ Quinhentas pessoas (1Corintios 15.6); Tiago, o irmão do Senhor (1Corintios 5.7). 
2. O Ensino de Jesus sobre o Seu reino nos dá uma base sólida para o nosso trabalho. 

§ “[...] aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes 
ao reino de Deus” (Atos 1. 3); 

§ Ele falou aos discípulos “das coisas concernentes ao reino de Deus” (Atos 1. 3). 
§ Você também já se encontrou com Cristo, então relate esse encontro e as 

mudanças geradas. 
 

II. A IGREJA DEVE TER O PODER DO ESPÍRITO SANTO (Atos 1.4) 
1. Jesus estando com eles determinou que não saíssem de Jerusalém aguardando a 

promessa do Pai. 
§ O batismo do Espírito Santo é um dom prometido por Deus Pai; 
§ Jesus havia instruído previamente Seus discípulos a respeito deste dom 

prometido; 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

§ O Espírito Santo foi e é absolutamente necessário para o testemunho cristão 
eficaz!  
§ O Espírito Santo é uma pessoa ou uma energia? Justifique! 
§ Quais as capacitações que o Espírito Santo dá para que anunciemos o 

evangelho?  
 
 

III. A IGREJA DEVE TER UM FOCO NÍTIDO (Atos 1.6) 
“Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que 
restaures o reino a Israel? ” 

§ Jesus disse que não competia aos apóstolos conhecer os tempos ou épocas; 
§ Esses versículos (Atos 1.6-8) descrevem três verdades maravilhosas sobre o reino 

de Deus: a) um reino poderoso; b) um reino da verdade; c) um reino que “já 
chegou, mas ainda não”. 

§ O tempo de anunciar é agora! Eu tenho clareza do propósito de Deus 
para minha vida? 

 
IV. A IGREJA DEVE TER UMA ESPERANÇA SEGURA (Atos 1.9) 

“Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu 
dos seus olhos...” (Atos 1.9) 

§ A ascensão prova que Cristo terminou o trabalho que veio fazer; 
§ A ascensão prova que Cristo foi glorificado por Deus Pai; 
§ A ascensão prova o ministério de Cristo. 

§ Eu tenho certeza da minha salvação? 
§ Eu consigo viver um estilo de vida que revele o senhorio de Cristo? 

 

CONCLUSÃO: 
• Você Para continuar a obra de Jesus, Ele nos deixou as seguintes ferramentas: 1) A base 

sólida da Sua ressurreição e a mensagem do Seu reino; 2) o poder suficiente do Seu 
Espírito Santo; 3) o foco acentuado da Grande Comissão; e 4) a certeza da esperança de 
sua vinda. 

• O evangelho é que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, e 
que Ele voltará novamente para julgar os vivos e os mortos! 

• À luz dessa verdade, todos os homens em todos os lugares devem se arrepender! 
• Nossa tarefa é usar essas ferramentas para fazer o trabalho que Jesus começou! 

 

Pr. Santareno Miranda 


