Visão
Cada crente um Discipulo
Cada casa uma igreja.

ROTEIRO
DE CÉLULAS

Missão
Conquistar nossa geração para Cristo, através do discipulado e células que se
multiplicam.

Referente à ministração do dia:
03/02/2019.
Relógio de Oração:
Despertamento espiritual das igrejas, famílias,
líderes de células, pastores, vida financeira da
Igreja.
Programação da Célula:
Abertura: 03m - Louvor: 12m - Oração pelas
necessidades: 10m - Palavra: 30m

•
•
•
•
•
•

Informar sobre:
Reuniões de Oração: Todas as 3ª-feiras às 09h no Prédio Kids.
Cultos Semanais: Sextas: Culto de Libertação - 20h - Templo.
Sábados: Culto Juventude m.HOLY - 19h - Templo.
Domingos: Cultos de Celebração - 10h e 18h30 - Templo
Cultos na IBA Santa Felicidade: Quartas: 15h - Domingos às 10h e 18h30.
Próximo Culto Tadel: 12/03/2019 - 20h - toda célula deve participar.

BUSCANDO UMA VIDA DE EXCELÊNCIA
# João 8:31-32; Mt 16:24-25 #
“Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus
discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” João (8:31,32).
“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e sigame; pois, quem quiser salvar a sua vida por amor de mim perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por amor de
mim, achá-la-á.” (Mateus 16:24,25)

INTRODUÇÃO
➢ O sonho de viver com qualidade, saúde física, emocional e espiritual tem encontrado
muitas resistências e impedimentos na vida das pessoas.
➢ Não conheço ninguém que tenha escolhido viver debaixo de jugos e pesadelos, cativos em suas
próprias casas e famílias.
➢ A ignorância na área espiritual tem impedido muitos casais e famílias de buscar soluções efetivas
para suas vidas, diante de situações inesperadas:
I.

LIBERTAÇÃO EXIGE RECONHECIMENTO QUE AS TREVAS SÃO REAIS (Efésios 6:10-12).

➢ O grande perigo dos conceitos modernos e culturais.
➢ Segundo a sociedade e cultura, existe um mundo excluído. Ela acredita que todo o mundo
espiritual constitui de atividades de anjos e espíritos guias, que quando agradados atendem seus
pedidos e desejos.
II.

LIBERTAÇÃO EXIGE CONFRONTAÇÃO COM A VERDADE (João 8:32)

➢ A realidade das pessoas que vivem no meio excluído (2º Coríntios 11:13-15)
➢ Neste relacionamento as pessoas são enganadas e escravizadas pelos espíritos de trevas
disfarçados de espíritos de luz.
➢ A palavra de Deus é suficiente para revelar toda verdade do mundo espiritual. (Efésios 6:12)
➢ Os sintomas de maldição estão presentes para sinalizar as profundas disfunções na vida do
homem.
✓
✓
✓
✓

Dor de cabeça;
Tonturas;
Dores musculares;
Pesadelos;

✓ Perdas inesperadas; (morte de vários membros da família)
✓ Acidentes; (repetitivos)
✓ Disfunções familiares e financeiras;
III.

LIBERTAÇÃO EXIGE CONHECIMENTO DA VERDADE, NOVO NASCIMENTO E
CONVERSÃO (2º Coríntios 5:17)

➢ Conhecer a verdade é o caminho para a Libertação e transformação – você não é somente
matéria - corpo - alma - espírito. (1º Tessalonicenses 5:23)
➢ A salvação é ato de Deus justificar e recriar o homem no espírito.
➢ Aspectos da restauração:
✓ Regeneração: (Romanos 12:1-2)
✓ Libertação: aconselhamento e discipulado. Segundo o Pr. Cotty, 20% envolve
regeneração e libertação. Mas para consumar a libertação teremos que investir 80% em
reeducação, isto, reconstruir o caráter.
✓ Reeducação: restaurar, reconstruir as áreas afetadas pelo tempo de cativeiro – cura
interior.
✓ É preciso desaprender, isto é, raciocinar diferente, pensar diferente e agir diferente.
➢ As feridas da alma criam espaços para raciocínios malignos. “Um cárcere construído na mente”.
Por isso, é preciso confrontá-las e tratá-las. (cura interior)
➢ Libertação envolve responsabilidade;
➢ Aconselhamento – enfatiza a lei da responsabilidade;
➢ Herança – os pais pecam e os filhos sofrem;
➢ Responsabilidade – os filhos rejeitam as escolhas e práticas dos pais e escolhem a liberdade em
Cristo.
➢ A maldição sinaliza uma disfunção na vida da pessoa, tal qual a dor e a febre.
CONCLUSÃO:
PASSOS PARA UMA VIDA DE EXCELÊNCIA
➢ Negar-se a si mesmo “Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me.” (Mateus 16:24)
➢ O homem não foi criado para funcionar independente de Deus.
➢ “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará
a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.” (Mateus 6:24)
➢ É preciso tomar a cruz todos os dias. Muitos tem deixado a cruz de Jesus e tomado a sua própria
cruz.
➢ Libertação envolve caminhar diariamente com Jesus “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.” (João 14:6)
➢ Você pode viver uma vida de excelência (Mateus 16:25-26)
1. Podemos viver uma vida de excelência espiritual diante de tudo que mundo oferece?
2. Como você reage quando confrontado com a verdade espiritual de que somos pecadores?
3. Tem alguma área da sua vida onde você consegue constatar algum tipo de disfunção?
4. O qua podemos ou devemos fazer para vivermos uma vida de excelência em todas áreas como Deus
deseja?
Pr. Sebastião Brito Netto
Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor)
Comunhão: Confraternização.

