
 

  
ROTEIRO DE CÉLULAS 

Referente a ministração do dia: 06/10/2019  

 
 
 
 

Célula 
Lugar de comunhão e cuidado! 

 

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. União da igreja em prol dos desejos de Deus para 
ela; 
 
4. Unidade em nossos propósitos como igreja, onde o 
principal é “conquistar esta geração para Cristo”. 

 

Informar sobre: 
• Reuniões de Oração: Todas as 3ª-feiras às 09h no Auditório Kids 
• Cultos Semanais: Sextas: Culto de Libertação - 20h 
• Sábados: Culto Juventude m.HOLY – 19h 
• Domingos: 

   Centro de Treinamento Alameda: 9h 
   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) 
 

	
OS RECOMEÇOS DE DEUS E A IGREJA 

# Atos 2.1-8 # 
	

INTRODUÇÃO: 
O dia mais importante do ano para os israelitas do Antigo Testamento era o Dia da Expiação – 

YOM KIPPUR – o dia do perdão (a data era o décimo dia do sétimo mês Levítico 16.29-30): 
• Nesse dia, Deus expiava todos os pecados do povo e dava à nação um recomeço; 
• Os sacrifícios oferecidos no dia da expiação proporcionavam uma tríplice purificação (para o 

sacerdote e sua família; para o povo e para o tabernáculo); 
• Por isso o juízo de Deus veio sobre o pecado de Nadabe e Abiú, filhos mais velhos de Arão 

(Levítico 10.1-2). Tudo que esses dois sacerdotes fizeram foi errado (não eram as pessoas certas 
para manusear o incenso e apresentar ao Senhor, pois essa era a função do sumo sacerdote); 

• Não podemos comparecer diante de Deus com fogo estranho. A morte de Nadabe e Abiú, 
Acã em Juízes 7, Uzá em IISamuel 6:1-7 e Ananias e Safira em Atos 5, serviram para mostrar 
que não é possível servir a Deus com desobediência. 

 
1. PRECISAMOS RECOMEÇAR DO JEITO DE DEUS (Levítico 16.3-4) 

• O preparo do sumo sacerdote para fazer expiação (Levítico 16.3-5); 
ð O sacrifício. Os animais tinham que estar preparados; 
ð Ele tirava suas vestes sacerdotais e vestia uma túnica de linho simples. Ele se humilhava 

ao retirar suas vestes e se santificava ao lavar-se na bacia. Jesus fez assim (João 13.4-5). 
• O sumo sacerdote oferecia sacrifício por si e pelo povo: 

ð Uma vez devidamente lavado e vestido, ele ia ao altar, sacrificava por si e por sua família. 
Tomava um pouco do sangue, o incensório cheio de brasa do altar e o incenso especial e 
entrava no Santo dos Santos (Levítico 16.13-14); 

ð O sumo sacerdote tomava dois bodes. Um era escolhido para o sacrifício, cujo sangue era 
levado ao altar, no Santo dos Santos, sobre o propiciatório sete vezes. Depois ele colocava 
suas duas mãos sobre a cabeça do outro bode e confessava os pecados do povo (Levítico 
16.21); esse bode era levado para o deserto e nunca mais era visto. 

ð Esse bode era o emissário expiatório. Significava que os pecados do povo estavam sendo 
levados embora pra nunca mais serem imputados. 

 



§ Mesmo nos dias de hoje, a minha preparação para o culto ao Senhor é importante? 
Comente! 

§ Como tenho me preparado para os momentos em que vou prestar culto à Deus? 
(Minhas escolhas são as que Deus espera? Tenho praticado o perdão – pedindo e liberando?) 

§ O que posso fazer para que, no culto que presto ao Senhor, Ele encontre em meu 
coração as motivações e a preparação adequadas? 

 
2. PRECISAMOS ENTENDER OS RECOMEÇOS DE DEUS POR SEU POVO 

• Páscoa: Libertação e salvação do povo do cativeiro. A páscoa era o começo do ano religioso, 
eclesiástico de Israel; 

• Festas dos Pães Asmos ou Ázimos (matzo matzá): Remoção do fermento do meio do povo. 
Pães sem fermento por sete dias. Tinha o propósito de ensinar o povo que os pecados 
precisavam ser removidos através do arrependimento e confissões. Tempo de Santificação; 

• Festa das Primícias: Representa a ressurreição. O povo trazia os primeiros molhos da colheita 
para Deus e oferecia. Assim também, como a semente plantada precisava morrer para dar 
fruto, Jesus era sua morte e ressurreição, era oferecido e aceito por Deus (1 Coríntios 15:35-49); 
Jesus hoje, glorificado, é o que seremos também em nossa ressurreição. 

• Festas de Pentecostes: Festa das semanas (sete semanas após as primícias, sete semanas 
após a ressurreição de Jesus); Tempo em que Deus derramou o Espírito Santo. 

§ A exemplo do povo de Israel, minhas festas e comemorações, também estão 
repletas de gratidão à Deus por Sua imensa graça e misericórdia? 

§ Deus já me permitiu um recomeço? Comente! 
§ Que tipos de recomeço eu ainda necessito que Deus me conceda? 

 
3. O DERRAMAR DO ESPÍRITO SANTO SINALIZA UM NOVO TEMPO PARA O POVO DE DEUS (Atos 

2.1-4) 
• Os milagres atraem pessoas, mas não muda os seus corações; 
• Precisamos entender o derramar do Espírito Santo no Pentecostes; 
• O derramar do Espírito Santo traz revestimento pessoal; 
• O revestimento do Espírito Santo dá poder na pregação (Atos 2.14-41); 
• Pedro esclareceu que o derramar do Espírito era o cumprimento da profecia de Joel (Joel 2.28-

32). Esse derramar quebra as barreiras e preconceitos (Joel 2.15-17); 
• Esse derramar trará de volta a verdadeira mensagem do evangelho (Atos 2.22-24); 
• Somente o poder do Espírito Santo pode capacitar a igreja a pregar no propósito de Deus 

(Atos 2.37); 
§ Tenho eu entendido e buscado esse Seu derramar? 
§ Como o Espírito Santo tem se manifestado em minha vida? 

 
CONCLUSÃO: 
• A IGREJA PRECISA VOLTAR PARA DEUS E REVELAR UMA VIDA CHEIA DO ESPÍRITO 

ð Igreja cujos crentes sejam comprometidos com a palavra de Deus (Atos 2.42); 
ð Uma igreja que ama e pratica a oração com perseverança (Atos 2.42); 
ð Uma igreja decidida a viver em profunda comunhão entre os irmãos; 
ð Uma igreja que adora com entusiasmo, mesmo diante da oposição e crise (Atos 2.47); 
ð Uma igreja onde os milagres de Deus acontecem (Atos 2:43); 
ð Uma igreja cheia do Espírito Santo cresce em número (Atos 2.47). 
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