
ROTEIRO DE CÉLULAS
Referente a ministração do dia: 

18/08/2019.

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

• Estudando a mensagem: 30m

• Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor)

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

QUALIDADES DE UM VENCEDOR
# Filipenses 3:12-17 #

INTRODUÇÃO:
▪ A vida de Paulo é um testemunho inspirador para todos os Cristãos. Ao escrever esta carta 

encontrava-se preso, mas mesmo assim seu tema é alegria. Ele usa a palavra alegria como se 

estivesse em um palco, sendo aplaudido pelo seu público.

 Paulo fala da supremacia (Fp 1:21) e da primazia de Cristo (Fp 2:5-8), e também do seu 
próprio testemunho (Fp 3:12-14);

 Ele fala do seu passado, presente, mas não perde a visão do futuro;

 A vida do Cristão é comparada à de uma atleta.

 Para um atleta participar dos jogos olímpicos em Atenas, precisava ser primeiro um 

cidadão grego. Também é assim na corrida da fé: primeiro é preciso se tornar um cidadão 

dos céus! (Filipenses 3:20)

 Precisamos revelar qualidades indispensáveis para uma corrida vitoriosa!

1. PRECISAMOS REVELAR INSATISFAÇÃO COM AQUILO QUE VIVEMOS E CONQUISTAMOS
(Filipenses 3:12-13)

 Ainda não chegamos no alvo (Filipenses 4:11-16);

 Mesmo sendo um servo fiel, um homem de Deus, Paulo não estava satisfeito. Não se 
conformava com suas conquistas, ele queria sempre o melhor para o Senhor;

 Ter consciência de sua fragilidade e humanidade pode ajudar na busca da plenitude de 
Deus;

 Na visão de Paulo a luta contra o pecado e o mundo ainda não terminou (Romanos 12:1-2);
 Presunção é um forte sinal de imaturidade espiritual (a igreja de Sardes achava-se viva, 

mas na avaliação de Jesus estava morta; Laodicéia se considerava rica, mas era pobre, 
cega e nua; Sansão pensou que ainda tinha sua força...).
▪ Eu sei qual o alvo que Deus tem para mim?

▪ Está claro para mim o propósito de Deus para minha vida (alvo)?

▪ Para não ser presunçoso, como devo fazer para me avaliar corretamente não 

achando ser algo que de fato não sou? Comente



2. PRECISAMOS REVELAR MAIS DEDICAÇÃO NA CORRIDA DA FÉ (Filipenses 3:13)

 Jesus disse: Aquele que lança mão do arado e olha para trás não é apto para o Reino de 
Deus (Lucas 9:62);

 O verdadeiro corredor não se distrai com outras coisas. Ele tem o seu olhar totalmente 
concentrado no alvo (2 Timóteo 2:1-5);

 Há muitos cristãos distraídos com muitas coisas. Veja o exemplo de Marta (Lucas 10:41-42);
 Neemias é tentado a desviar sua atenção da obra da reconstrução. Mas ele disse: “Estou 

fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer”. (Neemias 6:3)

▪ Como manter o foco na “corrida” que Deus tem para mim? Comente

▪ O que tem me tirado da presença de Deus e desviado minha atenção, que eu preciso 

deixar de lado?

3. NA CAMINHADA DA FÉ PRECISAMOS DE DIREÇÃO E DETERMINAÇÃO (Filipenses 3:13-14)

 O verdadeiro corredor não corre olhando para trás, olhando para o passado. Exemplo: “A 

mulher de Ló”; “Os espias de Israel”;

 O sucesso de um corredor está em sua determinação em vencer;

 Isto exige esforço. Antes da conversão, Paulo perseguia a Igreja, agora ele perseguia o 

alvo;

 Para se ter vitória na vida cristã não basta determinação, é preciso obedecer às regras;

 Um dia todos os cristãos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo (não basta 

começar bem a corrida, é preciso terminar bem. É o final que fica na memória!);

 Se os cristãos lutassem por Jesus com a mesma intensidade e esforço que lutam pelos 

estudos e trabalho, haveria uma revolução no mundo!

▪ Tenho facilidade para obedecer à Deus ou minha liderança mesmo sem entender 
as regras? Comente

▪ Como estou em minha corrida? Qual é o próximo passo para eu voltar para o 
caminho que Deus me propôs (caso eu tenha me desviado), ou o próximo passo para 
estar ainda mais perto de Deus (minha vitória) caso esteja na “raia” certa?

CONCLUSÃO:

▪ VOCÊ PODE SER UM VENCEDOR!

 Não viva satisfeito com o que você já fez ou vive. Tem algo melhor a ser conquistado!
 Decida viver com mais dedicação. Não se deixe distrair com tantas coisas em sua vida!
 Defina o alvo e seja determinado a vencer!

Pr Sebastião Brito Netto


