Visão
Cada crente um Discipulo. Cada casa uma igreja.

ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia:
19/05/2019.

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 - 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.

QUANDO SOMOS CONDUZIDOS PELA MÃO DE DEUS.
# Gênesis 39:1-5 #
José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos
ismaelitas que o tinham levado para lá. O SENHOR era com José, que veio a ser homem próspero; e
estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o SENHOR era com ele e que tudo o que ele fazia
o SENHOR prosperava em suas mãos. Assim José achou graça aos olhos dele a quem servia; e ele o pôs
por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua
casa e sobre tudo o que tinha, o SENHOR abençoou a casa do egípcio por amor de José; a bênção do
SENHOR estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo.

INTRODUÇÃO
➢ Três ações estão relacionadas a mão:
•
•
•

Escrever
Conduzir/Guiar
Abençoar

1. Você percebe o conduzir, guiar e o abençoar de Deus na sua vida? Exemplo.
➢ TRÊS MOMENTOS QUE DEUS ESCREVEU NA TERRA
•
•
•

Deus escreveu as tábuas e entregou a Moisés – Êxodo 19, 24:12-18 e 31:18 (Da libertação à
instrução).
Deus escreveu na parede (Palácio de Belsazar, rei da Babilônia) Daniel 5:22-30 (Da baderna ao
Julgamento).
Jesus escreveu na areia da praia (João 8:1-11, da condenação à graça em Jesus).
2. Onde, e o que Deus tem escrito a seu respeito?

➢ MÃO QUE NOS CONDUZ E NOS GUIA.
•
•
•

Deus nos conduz para a libertação (povo de Israel).
Deus nos conduz para o deserto ou Vale de ossos secos (Ezequiel 37:1).
Deus nos conduz à terra prometida. A mão d’Ele nos tira do vale no tempo dele. Ele faz.
3. Quais momentos da sua caminhada, você reconhece que foi conduzido e guiado por Deus?

➢ MÃOS QUE NOS ABENÇOAM.
•

Abraão abençoa Isaque/ Isaque a Jacó / Jacó a José (Genesis 39)
4. Percebemos que é um mandamento de Deus, somos abençoados para também
abençoarmos as outras pessoas quem você tem abençoado com suas mãos?

•
•

Jacó luta com Deus – José é um lutador na prisão e não aceita perder e ficar ali.
Jacó luta por ter sua esposa Raquel – José não aceita se envolver com a mulher de Potifar

➢ QUANDO SOMOS CONDUZIDOS, GUIADOS E ABENÇOAMOS, VEMOS UMA GERAÇÃO
REPETINDO AS BOAS AÇÕES.
•
•
•

Jacó luta com Deus – José é um lutador na prisão e não aceita perder e ficar ali.
Jacó luta por ter sua esposa Raquel – José não aceita se envolver com a mulher de Potifar.
Jacó se reconcilia com seu irmão e José vê tudo – José no Egito libera perdão aos seus irmãos e
Deus restaura a família.
5. Você é alguém que tem praticado o exercício de abençoar a sua geração, casa, família, filhos
e cidade?

CONCLUSÃO
VIVA O TEMPO TODO, DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO, DEBAIXO DAS MÃOS DO TODO PODEROSO.

6. Como podemos viver todo tempo debaixo das mãos de Deus?

Deus te abençoe.
Pr. João Brito

