
ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia: 

30/06/2019.

Visão
Cada crente um Discípulo. 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.

4. Pelo culto na Arena.

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.

CONSAGRE-SE E ROMPA COM SEUS LIMITES
# 1ª Pedro 1.13-16 e Josué 3.5 #

INTRODUÇÃO

➢ As palavras “santificar”, “consagrar” e “separar” vem do hebraico kadosh e do grego ‘agiós.

➢ Na Bíblia, “consagrar” significa simplesmente “separar ou dedicar para uso exclusivo de Deus” 

(Ex 13.2).

➢ Santidade e consagração estão profundamente ligadas às intenções do coração.

1. O que é ter um coração santo?

I. O SER HUMANO É UM PROJETO QUE NASCEU NO CORAÇÃO DE DEUS.

➢ Para ter um relacionamento de intimidade com Ele.
➢ Para exercer domínio sobre a Terra e os animais.
➢ Para construir uma família e se multiplicar.

I.I A humanidade caiu por causa do pecado: “o pecado entrou no mundo por meio de um só 
homem” (Rm 5.12).

➢ O projeto original foi corrompido e precisava ser restaurado.

I.II A salvação em Jesus Cristo.

➢ Éramos por natureza filhos da desobediência (Ef 2.3), mas Cristo nos salvou.
➢ A salvação provoca mudança no coração, dando-nos a mente de Cristo e a participação da 

natureza divina (2 Pe 1.4), nos tornando filhos da obediência (1 Pe 1.14).
➢ A obediência não é ocasional, nem limitada a uma área. É exigida em todo nosso procedimento, 

nos levando ao projeto original.

2. Por que mesmo sendo salvos nosso coração é tentado a pecar? 



II. SANTIDADE

➢ Antes do FAZER é preciso SER. 
➢ “Sede santos porque Eu sou santo” (1 Pe 1.16).
➢ O apóstolo Paulo também mostra o chamado para sermos santos: 1ª Co 1.1-2.

3. Do que precisamos nos separar para sermos santos? E para que finalidade o povo de Deus 
se consagra?

➢ “O maior desafio da liderança espiritual não está apenas em saber as palavras certas a dizer ou 
as coisas certas a fazer, mas está em se tonar a pessoa certa” Tony Cook.

➢ Moralmente o cristão é chamado para a santidade. Dinamicamente chamado para o serviço.
➢ O que fazemos (obras) deveria ser uma extensão do que somos (caráter).
➢ Obras não justificam o caráter: Mateus 7.22-23.
➢ Fomos criados para SER, por isso FAZEMOS.

4. Qual a intenção do seu coração quando realiza a obra?

III. ROMPER COM SEUS LIMITES EXIGIRÁ CONSAGRAÇÃO DE TODO O CORAÇÃO (Josué 3.5)

➢ Após 40 anos no deserto, o povo estava diante da herança prometida por Deus.
➢ Deus pede para o povo se consagrar antes de realizar as maravilhas.
➢ A santificação precede o romper: eles atravessaram o rio Jordão no chão seco, rompendo os 

limites do natural.
➢ Mesmo herdando a terra, Deus chama o povo novamente à santificação: santidade é um 

processo contínuo.

5. O que Deus já fez na sua vida após um período de santificação/consagração?

IV. DEUS NÃO DESPREZA UM CORAÇÃO CONSAGRADO.

➢ No fundo do rio Jordão ficou um memorial de fé para as futuras gerações.
➢ A santidade é um legado a ser deixado para as nossas futuras gerações: homens e mulheres 

rendidos aos pés de Jesus.
➢ Um coração consagrado produz uma linhagem de valentes.

6. Quais os limites que ainda precisam ser rompidos em sua vida com Deus? O que será feito 
para quebrá-los?

Pastor João Brito


