ROTEIRO DE CÉLULAS

Visão
Cada crente um Discípulo. Cada casa uma igreja.

Referente a ministração do dia:
08/09/2019

Missão
Conquistar nossa geração para Cristo, através do discipulado e
Células que se multiplicam.

Motivos de Oração:
1. Pela Comissão de Sucessão Pastoral, para que haja
sensibilidade quanto ao mover do Espírito de Deus,
de quem as respostas virão!
2. Para que a Igreja tenha um desejo maior de se
encher do Espírito Santo neste tempo especial;
3. Pela união da igreja em prol dos desejos de Deus
para ela;
4. Pelo comparecer maciço da igreja nas vigílias de
oração, entendendo o tempo de batalha que
enfrentamos (o crente tem que andar de joelhos!);

•
•
•
•
•

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)

UMA MULHER INESQUECÍVEL
# Marcos 14:1-9 #
INTRODUÇÃO:
§
§

O que faz uma pessoa digna de ser lembrada diante de Deus?
Jesus está vivendo a sua última semana em Jerusalém, vivendo à sombra da Cruz. Essa semana é a
culminação de todo o seu ministério e a concretização do projeto eterno de Deus. Ele veio para esse
fim!
ð Maria aparece apenas 3 vezes nos evangelhos e em todas as ocasiões estava aos pés de
Jesus;
ð Aos pés de Jesus para ouvir/aprender (Lucas 3:10-39; Romanos 10:17);
ð Aos pés de Jesus para clamar/chorar (João 11:32);
ð Aos pés de Jesus para adorar/agradecer João 12:3)
1. Maria foi uma mulher inesquecível porquê:
ð Ela fez o que pôde (Marcos 14:8);
ð Antes de derramar o nardo ela se derramou (ela lembra do irmão que Jesus ressuscitou);
§
§
§

Que tipo de adoração eu tenho dado à Deus?
Você lembra de tudo o que Ele já fez por você?
O que Ele fez que te marcou profundamente? Comente

2. Maria foi uma mulher inesquecível porquê:
ð Ofereceu o melhor (Marcos 14:3);
ð Ela QUEBROU O VASO, não sobrou nada, nenhuma gota, deu tudo;
ð Derramou aos pés de Jesus mais que perfume, ela derramou OS SONHOS, PLANOS,
PROJETOS;
ð Derramou todas as suas expectativas aos pés de Jesus.
§

Quais sonhos e planos que você decidiu derramar aos pés de Jesus a fim de glorifica-lo?

3. Maria foi uma mulher inesquecível porque não se importou com sua reputação:
ð Ao soltar os cabelos, ela colocou sua reputação em risco e abriu a sua intimidade;
ð As mulheres israelitas não soltavam o cabelo em público, isso era malvisto. Mas ela não
se importou com a sua reputação, simplesmente adorou;
ð Ela se tornou vulnerável;
ð A reputação tem impedido muita gente de ser curada. O medo de se tornar vulnerável,
de se expor, tem impedido uma adoração em espírito e verdade;
§

Como o zelo pela reputação e o medo de se tornar vulnerável diante dos homens podem nos
impedir de adorar a Deus em espírito e verdade, e testemunhar? Comente

4. Maria foi uma mulher inesquecível porquê:
ð Superou as críticas por causa do suposto desperdício (Marcos 14:4);
ð Indignação, raiva, fúria, irritação... todos os que fazem algo importante para Deus
receberão críticas;
ð Eles tratam como desperdício essa adoração única, mas o Senhor os repreende;
ð Ela foi ousada e por isso, usada (João 12:3; Marcos 14:8);
ð Seu momento de adoração antecipou a unção no corpo de Jesus que seria crucificado em
alguns dias.
§
§

Você acredita que existem lugares que entramos somente com ousadia?
Onde a ousadia dada pelo Espírito Santo já te levou? Comente

CONCLUSÃO:
§

ESSA MULHER NUNCA MAIS SERÁ ESQUECIDA!
ð O que nós estamos fazendo hoje que marcará as futuras gerações?
ð Nunca deixaremos nada se não estivermos aos pés de Jesus como Maria esteve!
ð Tudo o que você fez que não foi aos pés de Jesus, para a glória de Jesus, será esquecido!

Pr Marco Silva

