
ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia: 

11/08/2019.

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:
1. Pelos líderes, e famílias hospedeiras das células, 
para que na alegria sejam renovados e fortalecidos 
pelo Senhor;
2. Pelos Ministérios da Igreja, em especial Ministério 
das Mulheres (Projeto Atitude do Coração; Mulheres 
Extraordinárias, etc...);
3. Casa do Oleiro Feminina e Masculina;
4. Cultos de Libertação;
5. Ministério de Comunicação, onde através de 
nossas redes sociais alcançamos mais de 56mil 
inscritos, além vídeos que já contam com mais de 
670mil visualizações.

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 reunião da Célula:

• Abertura: 03m - Louvor: 12m 

• Oração pelas necessidades: 10m

• Estudo: 30m

• Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor)

• Comunhão: Confraternização (pode ser feita no início da reunião)

UM PAI QUE BUSCA RESPOSTA PARA SUA FAMÍLIA
# Marcos 5:21-24; 35-43 #

INTRODUÇÃO:
▪ Em Marcos conhecemos o poder e os sinais operados por Jesus:

 Jesus liberta pessoas oprimidas (Marcos 1:21-27);
 Jesus cura a sogra de Pedro (Marcos 1:29-31);
 Jesus cura um leproso (Marcos 1:40-42);
 Jesus cura um paralítico (Marcos 2:1-12);
 Jesus acalma a tempestade (Marcos 4:35-41);
 Jesus liberta o gadareno (Marcos 5:1-20);
 Jesus cura a mulher do fluxo (Marcos 5:25-34).

É diante de todo esse poder que Jairo rompe com todas as barreiras que o separa de Jesus, e vai ao 

seu encontro em busca de socorro.

1. JAIRO, UM HOMEM DE POSIÇÃO E RESPEITO (Marcos 5:22)

 Um homem público e religioso de renome;

 Posição social, econômica e religiosa não são garantias para manter os problemas fora da 
nossa casa.

 O orgulho tem impedido muita gente de ver a glória e a graça de Deus sobre sua família
(Naamã, o Sírio).
▪ Como foi em minha vida, quando descobri que meus bens, títulos ou status não 

bloqueiam as situações mais difíceis da vida? (morte, doença, dor...)

▪ O desespero que estas situações provocam aos que não têm esperança, podem leva-

los a se dobrar aos pés de Jesus? Comente

2. PRECISAMOS ENTENDER QUE DIANTE DA DOR E DA MORTE, DEUS ESPERA MAIS QUE UM 
CORAÇÃO RELIGIOSO (Mc 5:22-24)

 Jairo reconhece a autoridade de Jesus. Coloca-se de joelhos e súplica;
 Foi no solo do sofrimento que Jairo desenvolveu a fé que atraiu os olhos de Jesus para si;
 Quando Jesus identifica fé verdadeira em nossos atos e palavras, Ele se move em nosso 

favor!



 Deixe Deus entrar em sua casa e restaurar aquilo que morreu ou se perdeu!
▪ Como demonstrar uma fé verdadeira em atos e palavras? Comente

▪ Como fazer para convidar Deus para entrar em minha casa e restaurá-la?

3. PRECISAMOS ENTENDER, QUE SATANÁS FARÁ DE TUDO PARA ROUBAR A NOSSA FÉ E 
CONSEQUENTEMENTE, NOSSA VITÓRIA (Marcos 5:35-37)

 Quando buscamos a Deus, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. “Crê somente, não 

temas!”;

 Quando buscamos a Deus, Ele nos dá esperança: “A criança não está morta, mas dorme”. 

Precisamos decidir a quem ouvir nas horas de crise;

 Quando buscamos a Deus Ele vai até nossa casa e restaura a vida, a paz e alegria!

▪ Qual a minha reação diante das dificuldades? Comente
▪ Tenho buscado a Deus antes das dificuldades aumentarem, ou corrido até Ele depois 

que elas se complicam?

CONCLUSÃO:

▪ DEUS TEM RESPOSTA PARA SUA VIDA E FAMÍLIA!

 Decida romper os obstáculos do seu coração;
 Revele humildade e fé;
 Não deixe Satanás roubar sua vitória!
 Deixe Deus entrar em sua casa e restaurar aquilo que morreu ou se perdeu.

Pr Sebastião Brito Netto


