
ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia: 

02/06/2019.

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: 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.

CÉU NA TERRA 
# Isaías 64.1-8 #

INTRODUÇÃO

➢ O nosso destino é o céu, mas enquanto esse dia não chega, a nossa missão é 

trazer o céu para a terra.

➢ A nossa grande missão como igreja do Senhor Jesus é atrair e manifestar a 

cultura, os valores do céu.

➢ O que sobe ao céu são ofertas generosas, orações fervorosas, adoração e 

louvor em espirito e em verdade.

➢ Expectativa em Deus e Sua manifestação do céu na terra.

1. Você tem conseguido realizar a missão de trazer o céu para terra? 

I. QUANDO OFERTAS GENEROSAS SOBEM AO CÉU, DEUS VEM AO NOSSO 
ENCONTRO.

“Sempre que Abraão erguia um altar, o Senhor vinha ao seu encontro... (Gênesis 
12.7,8)

➢ Quando ofertas generosas sobem para memória diante do senhor, ele vem ao 
nosso encontro.

➢ Em atos 10:4 vemos receita de Cornélio, orações e ofertas o anjo vem falar com 
ele.

2. Você vive uma vida de fidelidade a Deus?
3. Você oferta com alegria e generosidade que atrai a presença de Deus a ponto 

de Deus vir ao teu encontro? 



II. QUANDO ORAÇÕES FERVOROSAS SOBEM A DEUS, O CÉU SE MANIFESTA NA 
TERRA.

➢ A oração do rei Salomão na inauguração do templo... (1 Reis 8.1-11)
➢ Quando orações fervorosas sobem, Deus vem e sara a nossa terra.  (2º Crônicas 

7.14)
➢ Quando orações fervorosas sobem ao céu, Deus envia o fogo...
➢ A oração do profeta Elias, no monte Carmelo. (1º Reis 18.36-39)
➢ Onde Deus está o céu também está 

4. Suas orações têm atraído a manifestação do céu na terra?

III. QUANDO A IGREJA ORA EM UNIDADE E FERVOR, O SENHOR DERRAMA 

O ESPÍRITO SANTO.

➢ O Senhor Deus enviou o Espírito Santo sobre um grupo de cerca de 120 pessoas 
que estavam orando em unidade. (Atos 2.1-4)

➢ A oração da igreja em unidade é poderosa e eficaz. (Atos 4.23-32)

➢ O resultado de generosidade, oração fervorosa e pregação do evangelho de Jesus, 
é o derramamento do Espírito Santo. (Atos 10.44-48)

➢ Precisamos falar a linguagem do céu aqui na terra.

5. Nossas orações são feitas em unidade e fervor para que o Espírito Santo 

venha e se derrame na igreja?

CONCLUSÃO

Experimentar o céu na terra é uma promessa de Jesus.

6. Desejamos experimentar a manifestação do céu na terra com toda força 
do nosso coração?

“Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? 
Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade, em verdade vos 

digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho 
do Homem.” (João 1.50,51)

Pr. Domingos Jardim


