
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
09/06/2019. 

 
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. 

 

 

MARCAS DE UMA VIDA TRANSFORMADA PELA GRAÇA 
# Romanos 5:1-11 # 

 
INTRODUÇÃO 

 
➢ O homem precisa conhecer sua real condição espiritual fora do evangelho, isto é, sem a graça 

salvadora de Jesus. (Romanos 1:18 – 3:20) 

➢ O homem sem Deus não tem esperança de mudança e salvação. (Romanos 1:28-32) 
➢ A bíblia não revela somente a decadência do homem e suas inclinações para o pecado, mas 

também apresenta o remédio – A graça por meio de Cristo. (Romanos 1:16) 
➢ O homem sem Deus já tem um diagnóstico, condenado por seus pecados. (Romanos 3:23) 
➢ O homem não pode justificar-se a si mesmo de seus erros e pecados. (Romanos 5:1) 

 
 
1. Quais são as maiores evidências que revelam Cristo em sua vida? Cite pelo menos uma de 

forma bem objetiva. 
 

I. PRECISAMOS ENTENDER QUE A JUSTIFICAÇÃO É UM ATO EXCLUSIVO DE DEUS 
 

➢ SER JUSTIFICADO É SER DECLARADO JUSTO POR DEUS. 
“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.”    
(Romanos 5:1)  

➢ Não é um processo, mas um ato judicial de Deus, por meio de Jesus, por sua morte na cruz. 
(Gálatas 3:10-13) 

➢  Justificação não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Acontece uma única vez. Chamamos 
isso de novo nascimento, regeneração. 
 

 
2. Se eu estou justificado, por que existem acusações na minha mente? Por que os 
pensamentos de culpa, medo, vergonha e insegurança ainda insistem em voltar e roubar a 
minha paz? O novo nascimento apaga a minha memória em relação ao passado? 
 



➢ Ser justificado não é mérito do homem. É resultado da graça de Cristo, por sua morte. É 
recebido por meio da fé, isto é, pelo reconhecimento do perdão de Jesus na cruz. 

 
II. PRECISAMOS RECONHECER OS BENEFÍCIOS DA GRAÇA DE DEUS ATRAVÉS DE JESUS 

 
➢ Quando o homem é reconciliado com Deus ele tem paz com Deus. Não é sentir paz, mas 

desenvolver um relacionamento harmonioso e cheio de amor. 
➢ A graça tem o poder de tirar o homem do banco dos réus e colocá-lo na presença de Deus, 

transformando-o em filho de Deus. (Romanos 8:9-11) 
➢ Ter paz com Deus é estar livre do juízo e da ameaça da condenação eterna. (Romanos 5:9) 
➢ A justificação produz paz que leva o homem a desenvolver um relacionamento de aceitação, 

amizade e perdão. 
 
3. Pela graça de Deus você foi liberto do poder do pecado, está sendo liberto da influência do 
pecado e será liberto da presença do pecado. Em quais áreas da sua vida você é tentado mais 
fortemente? Quais foram as maiores injustiças que você sofreu e como lidou ou tem lidado 
com elas? 

 

III. PRECISAMOS ENTENDER OS BENEFÍCIOS DA GRAÇA – ACESSO IRRESTRITO A DEUS. 
 

➢ Cristo é garantia do homem viver na presença de Deus. Somos aceitos pelo sangue de Jesus e 
nos tornamos filhos de Deus. (João 1:12) - (Romanos 8:14-17) 

➢ Podemos não somente entrar, mas também adorar/servir e desfrutar das bênçãos de Deus. 
Viver na expectativa da glória de Deus. 
 

4. Deus é Pai. Temos acesso irrestrito a Ele! Como foi o relacionamento com o seu pai? Como 
está a sua consciência? Pura? Os filhos de Deus têm a sua consciência purificada pelo sangue 
de Jesus: “Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo 
imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus 
vivo?” Hebreus 9:14 

 
Você pode entrar na presença do Pai agora mesmo, pelo sangue de Jesus: “Portanto, irmãos, 
temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus” Hebreus 10:19 

 

CONCLUSÃO 
 

VOCÊ PRECISA REVELAR AS MARCAS DA GRAÇA 
 

Decida romper as barreiras de separação; 
Usufrua o direito de ser filho de Deus; 
Seja marcado pela presença e pelo poder do Espírito Santo. 

 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


