
ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia: 

03/08/2019.

Visão
Cada crente um Discípulo. Cada casa uma igreja.

Missão
Conquistar nossa geração para Cristo, através do discipulado e

Células que se multiplicam.

Motivos de Oração:
Despertamento espiritual das igrejas, nossos 
pastores e líderes, vida financeira da Igreja.

1. Pelos líderes, e famílias hospedeiras das células, 
para que na alegria sejam renovados e fortalecidos 
pelo Senhor;
2. Para que haja um mover sobrenatural de 
avivamento, milagres e sinais do Espírito Santo nas 
células;
3. Pelos visitantes e novos convertidos, que sejam 
acolhidos e firmados na igreja.

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.

PROPÓSITO, MILAGRE, ALINHAMENTO E AVIVAMENTO
# Lucas 5:1-11 / João 21:1-19#

INTRODUÇÃO:
• Quem foi Pedro? Quem é este homem?

 Foi um empresário de pesca;

 Maior líder entre os apóstolos tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração;

 É um símbolo da inconstância humana, dos avanços e dos recuos, das escaladas e das 

quedas;

 Com uma fé tão poderosa que o levou a andar sobre as águas, para logo em seguida ser 
tomado de incredulidade e afundar nessas mesmas águas?

 Que prometeu a Jesus uma fidelidade inegociável: Estou pronto a ir contigo para prisão 
e para morte... para em seguida negá-lo covardemente;

 Eu sou este homem!

1. “Deus não joga dados” (Albert Einstein)
 Ele entra na sua casa (barco, negócio) com uma intenção! (Isaías 44:2)

 Pedro era um homem trabalhador, determinado, focado. Ele havia tentado pescar a noite 

inteira e não teve resultado algum (Lc 5:5);

 Pedro poderia ter voltado pra casa com uma boa justificativa...trabalhou a noite inteira 
e nada aconteceu..., mas ele foi LAVAR AS REDES.  Isso significa que ele NÃO DESISTIU!

 Depois de uma noite longa de trabalho, ele não imaginava, mas o MILAGRE ESTAVA 
FALANDO COM ELE... ESTAVA PARA ENTRAR NO SEU BARCO;

 Enquanto você está aqui ouvindo a Palavra de Deus, ela está te limpando e te 
preparando para o MILAGRE que vai chegar em breve na sua casa... quem sabe agora 
mesmo!

 Enquanto ouvia a Palavra de Cristo, o coração de Pedro se enchia de fé. A fé começa a 
preparar o terreno para o milagre.
▪ Já tentou algo durante uma noite inteira sem resultado? (noite = tempo 

indeterminado, um período...)

▪ Como você tem reagido diante das frustrações que a vida apresenta?



▪ Em quais situações você deixou de chamar Jesus de Mestre para chama-lo Senhor? 

Comente

2. VIVER PROPÓSITO DE DEUS EXIGIRÁ A NOSSA MORTE (Jo 21:1-19)
 Jesus já havia dito, e o Senhor zela pela sua Palavra. Mas para tanto, Ele precisaria 

restaurar Pedro, a fim de que ele voltasse ao propósito. Mas porque Pedro desistiu?
 Uma decepção que causamos em alguém, ou que nos causaram, até mesmo com o 

próprio Deus, podem nos fazer desistir no proposito de Deus para a nossa vida!
 Quando saímos do proposito de Deus, a nossa vida anda em círculos... e acabamos 

voltando para o mesmo lugar (João 21:3);
 No momento mais desesperador das nossas vidas, quando achamos que Deus, Jesus e o 

Espírito Santo não poderiam estar mais decepcionados com a gente, ouvimos Jesus dizer: 
“Filhos, tendes alguma coisa de comer?” (João 21:5a). Só isso já restaura totalmente 
nossa identidade! Só Jesus pode fazer isso!
▪ O que já aconteceu na sua história que te fez desistir ou enterrar os sonhos e planos, 

enfim, os propósitos de Deus para a sua vida?

▪ Você entende que está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, ou por alguma 

razão você decidiu fazer outra coisa?

3. A TRISTEZA QUE PRODUZ VIDA (o avivamento vem com lágrimas)
 Jesus insistiu até Pedro se entristecer (João 21:15-17);

 Paulo fala do resultado da tristeza produzida por Deus (2 Coríntios 7:8-10);

 O mundo pede que você evite totalmente a necessidade de chorar. Ele te oferece todo 

tipo de alienação e entretenimento (jogos, novelas, filmes, parques, redes sociais). A 

busca pelo prazer, egolatria, egocentrismo, o amor ao prazer e todo tipo de fuga 

(forçando você a olhar para fora, ao invés de olhar para dentro) (Lucas 6:25).

▪ Você já sentiu profunda tristeza por causa do pecado?
▪ O avivamento chega aos que tem os olhos lavados pelas lágrimas do 

arrependimento. Você sabia que o pecado é maligníssimo?

▪ Aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. Você concorda 

com isso? Comente

CONCLUSÃO:
▪ Quando lavamos os nossos olhos com lágrimas de arrependimento, podemos ver 

claramente quem somos diante do espelho. Precisamos purificar os nossos olhos com 

lágrimas. Somente assim poderemos ser felizes e vivermos o proposito de Deus!

▪ Muitos procuram assumir um ar de alegria e felicidade que não procede da alma, mas que é 

apenas uma simulação. Uma tentativa de aparentar outra coisa, de tentar criar certa figura, 

ao invés de se ter uma atitude que venha do próprio coração.

 O que nos faz chorar de verdade? A profunda convicção de pecado;
 O que nos faz sorrir de verdade? A profunda convicção de salvação;
 A tristeza precede o avivamento. O choro precede os frutos. A humildade precede o 

enchimento do Espírito!

Marco Silva


