Visão
Cada crente um Discipulo. Cada casa uma igreja.

ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia:
07/04/2019.

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 Templo Alameda - 10h e 18h30.
Cultos na IBA Santa Felicidade: 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.
•
•
•
•
•

ROMPENDO AS BARREIRAS PARA CRESCER
# Mateus 4:19,20 e Atos 9:31 #

INTRODUÇÃO
➢ Temos vivido um tempo de muito agito e ocupação. São atividades e compromissos dos mais
diversos. As pessoas estão ocupadas com mil e uma coisas. Trabalho, estudo, lazer, família e
outras tantas atividades tem deixado as pessoas esgotadas e incapazes de avaliar o que
realmente é importante em sua vida.
➢ Como igreja, precisamos reavaliar as tantas atividades desenvolvidas e considerar o que é
verdadeiramente relevante para desenvolver sua missão.
➢ Precisamos definir o que somos e o que queremos conquistar.
➢ Qual a prioridade de Deus para o seu povo?
➢ Na visão de Jesus, uma coisa deve ocupar o nosso coração. (Mateus 6:33)
1. Temos valorizado mais as pessoas, ou as atividades que precisamos realizar?
I. PRECISAMOS RESGATAR O FOCO DE DEUS NA IGREJA
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fazer discípulos. Lucas 14:27. Tomar a cruz todos os dias;
Tudo começa na cruz. A cruz é o marco zero.
Tanto para começar ou recomeçar é preciso tomar a cruz.
Para manter a chama acesa é preciso passar pela cruz e viver a ressurreição.
O foco precisa ser a volta de Jesus.
Tudo que fazemos deve estar conectado com a volta de Jesus.

2. Por onde andamos e o que fazemos tem apontado para volta de Jesus Cristo?
II. PRECISAMOS VOLTAR A VIVER A EXPECTATIVA DA VOLTA DE JESUS (1º Coríntios 15:51-58)
➢ Entendendo que a morte e a ressurreição de Jesus acendeu a chama em nossos corações. Serão
essas mesmas verdades que manterão a chama acesa.
➢ A igreja precisa resgatar e viver a visão do Reino. O Reino implica em fazer a vontade de Deus.

➢ Precisamos ter a mesma fome de Jesus.
➢ A igreja precisa voltar a ter fome e sede de ver a salvação dos perdidos.
3. Nossas atitudes em relação as outras pessoas demonstram que esperamos a volta de Jesus
Cristo?
III. PRECISAMOS ENTENDER QUE SOMENTE O PODER DO ESPÍRITO SANTO PODE CAPACITAR A IGREJA
A ENFRENTAR E ROMPER AS BARREIRAS ESPIRITUAIS DO MUNDO PERDIDO
➢ Somente a chama e o poder do Espírito Santo levará a igreja a romper com todas as barreiras.
➢ Precisamos de alimento para manter a chama acesa.
➢ Deus precisa de crentes saudáveis, fortes e determinados a obedecer a sua voz.
4. A chama do Espírito Santo tem queimado no seu coração?
CONCLUSÃO
VOLTAR AO FOCO PRINCIPAL PARA ROMPER AS BARREIRAS E CRESCER
➢
➢
➢
➢
➢

Voltar a cruz - reconhecer onde errou.
Tomar a cruz - voltar a obedecer.
Andar com Jesus - discipulado.
Desenvolver - comunhão palavra e oração.
Servir – adorar e glorificar a Deus.

5. Existe alguma barreira que você precisa romper para que o crescimento aconteça?
6. O Foco de Jesus era nas pessoas. E o seu?
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