
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
10/03/2019. 

 
 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. 

• Próximo Culto Tadel: 12/03/2019 - 20h - todas as células devem 
participar. 

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

 

 
Raízes Profundas em Deus. 

 
Salmo 11:3 “quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo”? NVI 

Salmo 11:3 “Os alicerces ruíram, o que pode fazer o justo?’ NVT 
 

INTRODUÇÃO 
 
I: As três etapas na caminhada cristã: 

 
I: IDADE INFANTIL: a bíblia vai falar “filhinhos”: crianças em Cristo. Onde o Espírito Santo nos alimenta dentro dessa 
infância gerando em nós, a consciência de adoção, herdeiros de Deus e co herdeiros em Cristo, a consciência de quem 
somos filhos de Deus, não somos mais criaturas, ou criação, não somos mais perdidos, não estamos mais presos ao 
mundo, ao império das trevas, mas fomos transportados para o Seu Reino. Aleluia! Não somos mais pertencentes a 
natureza do Adão caído, mas somos pertencentes ao segundo adão, que é o Cristo. O Espírito Santo tem por objetivo que 
cheguemos à idade de jovens. 
2: JOVENS: São as pessoas fortes, a bíblia diz: “jovens vocês são fortes”. Tem a sua identidade formada e que agora estão 
aptos para o trabalho, equipados com os dons, habilitados para toda a boa obra, pois essa é a vontade de Deus, que 
sejamos um ramo frutífero na sua casa. amem. Pessoas sendo usadas para que o reino se multiplique, avance e se 
estabeleça. Seja abrangente na nossa geração.  

3: No entanto não é a juventude o ápice da vida cristã. O ápice da vida cristã é quando voce torna-se pai. “Pais eu vos 
escrevi, porque sabeis todas as coisas, desde o principio”. Deus espera que em nossa caminhada Cristã, em nosso 
relacionamento com o Espírito Santo, venhamos a crescer com o ESanto. Deixemos de ser crianças, jovens, mas nos 
tornemos adultos, os adultos (PAIS) são os multiplicadores, são aqueles que se multiplicam naquilo que são e que 
fazem. E hoje eu creio que o ESanto vai gerar isso no coração da família. Sacerdotes, auxiliadoras, filhos,  passarão a 
viver isso, buscar isso e entender sua missão.  

 
1: Voce tem buscado o crescimento espiritual em Deus? Como podemos crescer mais? 

 
2: Se alguem olhar para a minha vida hoje qual seria a visão da minha vida cristã?  
 
3: O Que tenho semeado em Deus hoje com minhas atitudes?  
 
II – DEUS PLANTOU NO CORAÇÃO DE DAVI UMA SEMENTE  
 
LUCAS 8:1-15 / Marcos 4:15-20 / Mateus 13:1-23 
 



Quero pensar com você três tipos de solos necessários para termos raízes 
profundas: 

 

• INTIMIDADE 

• SERVIÇO 

• COMUNIDADE 

 
1 – O SOLO DA INTIMIDADE 
 
Salmo 91:1 “Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo Poderoso”. 
Se Davi precisou ser plantado nesses três solos, todos nós precisamos. A boa noticia é que não precisamos ir a lugar 
nenhum para encontrá-los. Deus não ungiu Davi e disse: “Vamos para o palácio e então voce começará a crescer”. Ele 
iniciou o processo no lugar onde Davi estava e o levou aonde ele precisava ir. 

 

4: Eu tenho buscado intimidade com Deus? Faço isso sempre ou só quando preciso? Podemos 
melhorar? Como?  
 
2: SOLO DO SERVIÇO 

“Aimeleque respondeu o rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto a Davi, o genro do rei, capitão de sua 
guarda pessoa e altamente respeitado em sua casa?” 
Davi foi preparado no solo da intimidade para assumir o trono, Deus o preparou no solo do serviço. Mesmo depois de 
ser ungido rei de Israel, Deus tinha retirado de Saul a unção. Ele não tinha mais autorização para reinar, pois ela estava 
sobre Davi. Davi continuou servindo na casa de seu pai, cuidando das ovelhas e levando comida aos seus irmãos na 
frente de batalha, mas também foi chamado por Saul para ser seu ministro de louvor pessoal e escudeiro ( 1 Samuel 
16:14-23 ). 

 
5: Sem intimidade com Deus, consigo sobreviver quando as tempestades chegam? Quais são 
as minhas atitudes sem intimidade com Deus diante os desafios?  
 
3: O SOLO DA COMUNIDADE 
 
Salmo 16:3 “Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer” 
“O Pai diz para o Filho, Esse é meu filho amado em quem tenho prazer” 
O processo de Deus na vida de Davi foi criado para transformá-lo em um líder eu pudesse suportar o pesa das 
responsabilidades e o destaque que se seguiria. Juntamente com os solos de intimidade e de serviço. Deus o plantou em 
um solo onde ele receberia nutrientes vitais para seu sistema de raízes: o solo da comunidade. 
1 Samuel 22:1-2 – “Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a familia de seu 
pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os 
endividados  e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 

 
6:  A Intimidade com Deus nos fortalece para enfrentarmos as lutas que  chegarão.  
 
Intimidade com Deus está relacionado somente com o meu presente? A intimidade com Deus 
me prepara para o futuro? comente. 
 

Deus te abençoe! 
       Pr. João Brito Netto 


