
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 
15/09/2019. 

 
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. 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) 
 

	
LEVANTE-SE E COMA, POIS SUA VIAGEM SERÁ MUITO LONGA 

# 1 Reis 19:1-9 # 
	

INTRODUÇÃO: 
O servo de Deus é desafiado a deixar seu lugar de conforto e partir em direção à uma missão, um 

destino profético dado por Deus.  
Para isso, o servo deve cativar a presença manifesta de Deus em sua vida.  
Na caminhada, Deus age de forma sobrenatural nas vidas de seus filhos, para que a missão seja 

cumprida. 
§ Qual é o destino profético/a missão que Deus preparou para você?  

 
1. PRECISAMOS ENTENDER QUE DEUS NOS SUSTENTA NA JORNADA. 

• Na vida de oração haverá momentos em que a exaustão não nos permitirá falar, mas ao 
ficarmos quietos, Ele nos entenderá; 

• Elias orou e dormiu. Uma noite de sono é muito bom; 
• Dormir renova seu corpo; 
• Salmo 127.1-2 
Deus continuou sendo a provisão de Elias: 

ð Deu ordem aos corvos para alimentá-lo junto ao riacho; 
ð Levantou a viúva para alimentá-lo em Sarepta; 
ð Mandou um anjo preparar-lhe um banquete. 

 

Precisamos entender que Deus usa pessoas, mas também se manifesta sobrenaturalmente para 
nos sustentar na jornada. 

§ Como é experimentar o sustento de Deus por meio de pessoas que intervém na 
jornada pelo deserto? 

§ Você já viveu uma experiência sobrenatural de intervenção divina em um 
momento de necessidade? Testemunhe. 

 
2. PRECISAMOS ENTENDER QUE DEUS NOS TRATA DE FORMA DIFERENTE EM CADA SITUAÇÃO. 

ð O CORVO: Deus criou as coisas para nos servirem, e não para serem servidas por nós; 
ð A VIÚVA: Deus nos ensina a sermos interdependentes com nossos irmãos, e totalmente 

dependentes dEle. Sermos usados na vida de alguém gera edificação mútua; 



ð O ANJO: mesmo que não exista solução natural, Deus nos ensina o sobrenatural para 
produzir uma fé inabalável; 

ð A RESSURREIÇÃO: Cristo é revelado nas circunstâncias da nossa vida. 
§ Você já viveu uma situação de deserto para ser tratado por Deus? O que Ele te 

ensinou? 
§ Você já foi usado por Deus para tratar/sustentar alguém? O que essa situação te 

ensinou? 
 

3. PRECISAMOS ENTENDER QUE DEUS NOS RENOVA. 
• O renovo é encontrado em Jesus, que é o PÃO DA VIDA e a fonte de ÁGUAS VIVAS 

inesgotáveis (João 6.35 e João 4.13-14); 
• Quando acreditamos não ter mais forças para continuar, Deus nos renova e impulsiona a 

seguir em frente. 
 

Quando Elias quis parar: 
ð Deus o renovou de forma sobrenatural; 
ð Deus mostrou que não era o fim da jornada profética; 
ð Deus deu orientações para o profeta concluir a missão. 

§ Você já sentiu vontade de desistir por acreditar não ter mais forças para 
continuar? O que Deus usou para renovar suas forças? Conte sua história. 

§ Você já recebeu uma palavra de instrução da parte de Deus? Como essa palavra 
afetou sua jornada? 

 
 

CONCLUSÃO: 
• A jornada profética inspira outras pessoas a enfrentarem os desertos da vida. 

ð Elias deixou um legado profético: ungiu Eliseu para continuar a missão; 
ð 2 Reis 2.11-17; 
ð A unção produzida na vida de Elias atravessou o período intertestamentário e se 

manifestou em João Batista (Malaquias 4.5); 
ð Encare a jornada profética que Deus preparou para você: Se está cansado, durma! Se 

está faminto, Jesus é o alimento! Deus te sustentará na missão que Ele te chamou para 
cumprir! 

 
 
 

Pr. João Brito Netto 


