
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
17/03/2019. 

 
 Visão  
  Cada crente um Discipulo. Cada casa uma igreja. 

 
Missão 

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

 

Relógio de Oração: 
Despertamento espiritual das igrejas, famílias, 
células, líderes de células, pastores, vida financeira da 
Igreja. 
 
Orar por Açores, por três motivos claros: 
1. Pela transição da igreja (liberdade para ação do 
Espírito Santo na vida dos membros). 
2. Para que Deus levante membros na área de 
adoração (servir).  
3. Orar pelo Pastor Henrique, Simone e filhos. 

 
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: Quartas: 15h - Domingos às 10h e 18h30. 
 

Programação para Célula: 
Abertura: 03m - Louvor: 12m  
Oração pelas necessidades: 10m - Palavra: 30m 
Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor) 
Comunhão: Confraternização. 

 

 
VENCENDO AS CRISES DA VIDA 

# II Crônicas 20:1-15 # 
 

INTRODUÇÃO 
 

➢ Crise é um tempo em que nos sentimos em “um beco sem saída”, nela podemos aprender 

lições preciosas, descobrir e corrigir nossos erros e encontrar novas oportunidades. 

➢ A crise pode ter explicações ou causas que não conseguimos perceber ou considerar em 

nossas escolhas e decisões. 

 
1. Quais lições ou experiências você já teve com as crises do seu passado? 

 

I. Precisamos entender que a crise pode chegar devido as nossas alianças pecaminosas. (II 
Crônicas 18:1,2) 

 
➢ Não há como servir a dois senhores: (Mateus 6:24) 
➢ Não há possibilidades de servir a Deus vivendo na impureza: (I Coríntios 6:18-20) 
➢ Não há possibilidades de servir a Deus e aos ídolos: (I Coríntios 10:14, 19-22) 
 

2. Temos buscado direção de Deus antes de tomar nossas decisões?  
 

II. Precisamos entender e considerar que respostas Deus espera de nós em tempo de crise. (II 
Crônicas 20:1-6) 

  
➢ A crise pode revelar a ausência de Deus na vida do seu povo. (II Crônicas 19:2) 
➢ A crise revelará uma grande oportunidade de nos voltarmos de coração para o Senhor. (II 

Crônicas 20:3) 
➢ O rei se humilhou diante do Senhor. (II Crônicas 20:3-4) 
➢ Será em tempo de crise que Deus, não somente trará quebrantamento, mas também um 

coração cheio de adoração. (II Crônicas 20:5-6) 
 
3. Quais são as nossas respostas para Deus, nos momentos de crise que enfrentamos? 

4. O que Deus tem falado a você nas horas de crise? 



5. Temos percebido a crise como uma oportunidade de voltarmos o nosso coração para 

Deus, de nos humilharmos, sermos quebrantados e de oferecermos o melhor louvor 

a Deus?  

 

III. Precisamos entender que será em tempo de crise, que Deus pode revelar o seu poder 
sobrenatural. (II Crônicas 20:14-15) 

 
➢ Quando reconhecemos e nos arrependemos dos nossos pecados, Deus, se revela em nosso 

favor. (II Crônicas 20:17-18) 
➢ Quando ouvimos a palavra de Deus e decidimos obedecer, Deus age em nosso favor. (II Crônicas 

20:20-22) 
➢ Precisamos entender que o temor do Senhor somente será restaurado no meio do seu povo, 

através de sua presença manifesta. (II Crônicas 20:27-29) 
 

6. Você já experimentou a presença e o poder de Deus na sua vida em momentos de crise? 
 

CONCLUSÃO 
 

➢ A vitória sobre a crise produzirá louvor e glórias para Deus. 
➢ A vitória sobre as crises produzirá frutos na vida de seu povo: alegria, temor e paz. 

 
7. Você celebra a Deus nas suas vitórias? 
8. O que as vitórias produzem na sua vida?   

       
 
 

Pr. Sebastião Brito Netto  


