ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia:
10/03/2019.

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.

Visão
Cada crente um Discipulo. Cada casa uma igreja.
Missão
Conquistar nossa geração para Cristo, através do discipulado e
Células que se multiplicam.

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.

CONSTRUINDO PROJETOS ETERNOS
Genesis 11:1-9
No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma
planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem". Usavam
tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: "Vamos construir uma cidade, com
uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra".
O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: "Eles são um
só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam
fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros".
Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel,
porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra.

INTRODUÇÃO
•
•
•

Qual a ótica do homem nesse tempo? Revolta.
A ótica de Deus nesse tempo. ( arrogância e orgulho )
Qual ótica ou visão para o futuro com tudo isso que estava acontecendo? Sistema Babilônico

1: Na ótica do homem: vemos um movimento de revolta contra Deus, que se repetia na
história.
Sistema babilônico : Revolta contra Deus. Construção de um império religioso que governe Deus.
Busca pelo domínio e o poderio desenfreadamente.
1. O ser humano hoje está mais revoltado com Deus e com as pessoas?
2. O ser humano hoje tem em seu coração o desejo pela construção pessoal? Comente.
Deus havia dito para Noé 9:1 “Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis,
multipliquem-se e encham a terra”. NInrode vai dizer o contrário : Nós vamos nos reunir em um só
lugar, para controlar todas as coisas.

Na ótica do homem ele mudou o foco da unidade das pessoas, aquilo que unia as pessoas depois do
dilúvio era temor do Senhor, os valores do Reino de Deus, mas agora o que estava unindo as
pessoas era a gloria do homem, construir alguma coisa para exaltar seu próprio nome, sendo
considerado até uma espécie de pequeno deus.

2: Na ótica do homem vemos uma mudança da ética.
3: O ser humano hoje, quer dominar o outro? O ser humano hoje muda de opinião e vai à contramão
de Deus. O ser humano se une para alcançar seus próprios objetivos? O espírito de Ninrode ainda
continua entre nós?

3: Na ótica de Deus. Genesis 11:5-9
Deus toca na arrogância e no Orgulho.
A mais alta tecnologia havia criado o tijolo e cimentar o tijolo com betume, que maravilha, na
cabeça do homem arrogante, ele diz: agora que eu consegui construir o tijolo e betume eu vou fazer
uma torre que chega no céu, viu a arrogância? Na linguagem da bíblia, vem uma ironia. Deus olha
do seu céu, “Eu vou descer para dar uma olhada nisso”. Porque a torre era tão grande, tão grande
que Deus tinha que descer do céu. Deus trabalhando com ironia a arrogância desse homem “você só
aprendeu a construir tijolo e betume, e tá achando que é dono do mundo”.
4: O orgulho tem sido uma arma contra o ser humano nos dias atuais? Como posso resolver isso?
4: Na sua opinião: Como Deus tem olhado para a minha vida nesse tempo? Deus tem se agradado das
minhas escolhas e construções?
5: O que tenho construído hoje visando o futuro? Se sou um pai, mãe, líder, chefe, estou construindo o
que Deus sonhou?

Deus te abençoe!
Pr. João Brito Netto

